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ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
เร่ือง รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3   คร้ังท่ี  1 เม่ือวันท่ี 13  สิงหาคม 2562 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3   คร้ังท่ี  2 เม่ือวันท่ี 23  สิงหาคม 2562 

          
 

---------------------------------------------------------------- 
  ตามท่ี ไดมีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  1 เมื่อวันท่ี  13  สิงหาคม 2562 และ
ครั้งท่ี  2  เมื่อวันท่ี  26  สิงหาคม  2562  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรับรองแลว เมื่อวันท่ี 19 
กันยายน  2562  สภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม ไดรับรองรายงานการประชุมไปแลว เมื่อวันท่ี  25  
ตุลาคม 2562  ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธรายงานการประชุมดังกลาวใหประชาชนทราบ 

 

จึงประกาศ มาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2562 
 
 
 

(นายปรัศว  กุลดิลก) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
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 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  คร้ังท่ี  1 
วันจันทรท่ี  15   เดือน สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  09.3๐  น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

------------------------------------------- 

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

 
๑ 

ผูมาประชุม 
นายปรัศว  กุลดิลก 

 
ประธานสภาฯ 

 
ปรัศว  กุลดิลก  

 

๒ นางสายทอง  ทองบอมะกรูด รองประธานสภาฯ สายทอง  ทองบอมะกรูด  
๓ นายสนิท    ชมเทศ เลขานุการสภาฯ สนิท   ชมเทศ  
๔ นายสมพงษ  ขวัญทอง สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๑  ขาดการประชุม  
๕ นางสายยัน  มะโนเสริฐ  สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี  ๑  สายยัน  มะโนเสริฐ  
๖ นายวิชิต  สรงกระสินธุ  สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๒ วิชิต  สรงกระสินธุ  
๗ นายลวน  มวงอยู สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๒ ลวน  มวงอยู  
๘ นายสมเกียรติ สรงกระสินธุ สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๓ สมเกียรติ สรงกระสินธุ   
๙ นายยอด   พันธปา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๔ ยอด   พันธปา  

๑๐ นายอยุธยา ลาวัณยวิสุทธิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๕ อยุธยา ลาวัณวิสุทธิ์  
๑๑ นางกานดา ทองลาว สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๖ กานดา ทองลาว   
๑๒ นายสุพระลักษณ  วงษจําปา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๖ สุพระลักษณ  วงษจําปา  
๑3 นางโสนนอย  สังรักษา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๗ โสนนอย  สังรักษา  

 ผูลาประชุม 
- 
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ผูเขารวมประชุม 
นายอนุชา    กุลดิลก 

 
นายก อบตฯ. 

 
อนุชา   กุลดิลก 

 

2 นายอุกฤษฎยศ  ตรีสุคนธ รองนายก อบตฯ. อุกฤษฎยศ  ตรีสุคนธ  
3 นางสาวกุลธิดา  กุลดิลก เลขานุการนายก อบตฯ. กุลธิดา  กุลดิลก  
4 นางสาวจีราพร  รัตนบุญ รองปลัด อบต. จีราพร  รัตนบุญ  
5 นางสาวศินีนารถ  รักษาคร ผอ.กองคลัง ศินีนารถ  รักษาคร  
6 วาที ร.ต.สัญชัย หลีอาภรณ ผอ.กองสาธารณสุขฯ สัญชัย หลีอาภรณ  
7 นางสาวชนัญชิตา  เสาวโร หัวหนาสํานักปลัด อบต. ชนัญชิตา  เสาวโร  
8 นายบุญรัตน  เสนาปกธงไชย ผอ.กองชาง บุญรัตน  เสนาปกธงไชย  

 
 เร่ิมประชุมเวลา      09.30 น. 

เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว นายสนิท   ชมเทศ  เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดเรียนเชิญ นายปรัศว  กุลดิลก  ประธานสภาฯ   
จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธ   กลาวเปดประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้ 
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/ระเบียบวาระท่ี  ๑… 
นายปรัศว กุลดิลก   เรียนทานนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ทานรองนายกฯ, 
ประธานสภาฯ     ทานรองประธานสภาฯ  ทานสมาชิกสภาฯ หัวหนาสวนราชการและผูเขารวม 

ประชุมทุกทานครับ  วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม
สมัยสามัญท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๕9  กอนอื่นผมขอแจงระเบียบวาระ
การประชุมใหสมาชิกไดรับทราบวา วันนี้มีท้ังหมด  ๔  วาระ ดวยกัน ประกอบดวย  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  

  ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  ๒     
      ครั้งท่ี  ๑  เมื่อวันท่ี 23  พฤษภาคม ๒๕๕9   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง พิจารณา  
        ๓.๑  พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ ๒๕60  พิจารณาในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ   
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ือง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายปรัศว กุลดิลก   1. การแนะนําตัว ผูอํานวยการกองชาง  ท่ีโอนยายมาเมื่อวันท่ี 1 
ประธานสภาฯ   กรกฎาคม 2559  ท่ีผานมา  ช่ือบุญรัตน   เสนาปกธงไชย  ท่ีโอนยายมาจาก 

ราชบุรี   ผมขอให ผอ.กองชางแนะนําตัวแกทานสมาชิกสภาฯ ดวยครับ 

บุญรัตน   เสนาปกธงไชย   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ  
ผอ.กองชาง   ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ,ทานเลขานุการนายกฯ 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

     ผมช่ือนายบุญรัตน  เสนาปกธงไชย  โอนยายมาจาก อบต.หนองกลางนา   
อ.เมือง จ.ราชบุรี  เดิมทํางานอยู ท่ี อบต.ทาขาม  และ อบต.คลองจินดา อ.สามพราน      
จ.นครปฐม และในเร็วๆ นี้ก็จะยายกลับท่ี อบต.คลองจินดา ครับ  แตชวงท่ีผมอยู
ท่ีนี่ทานใดอยากใหผมชวยเหลือเรื่องงานก็ยินดีนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายปรัศว กุลดิลก   2. เรื่องการเสียชีวิตของทานสมาชิกสภาฯหมูท่ี 7 คือทานส.อบต.อรรถวุฒิ    
ประธานสภาฯ สังรักษา  เหตุเกิดข้ึนเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม2559 เวลาประมาณ 11.30 น.  ณ 

รานเงาะปา  ตําบลหนองกระทุม  มีคนรายจํานวน 2 คน เขาไปท่ีรานแลวใชอาวุธ
ปนยิงทานอรรถวุฒิ   สังรักษา  สมาชิกสภาฯหมูท่ี 7  เสียชีวิต  และไดดําเนินการ
สวดพระอภิธรรม  เมื่อวันท่ี 4-7 สิงหาคม 2559 และฌาปนกิจศพ วันท่ี 8 
สิงหาคม 2559  ณ เมรุวัดหนองไมแกน  ตําบลหนองลาน  อ.ทามะกา            
จ.กาญจนบุรี   ในโอกาสนี้ผมขอใหทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน โปรด
ยืนไวอาลัยใหกับผูวายชนม สัก 1 นาที  ขอบคุณครับ 

     
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 
นายปรัศว กุลดิลก    ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมัยสามัญ
ประธานสภาฯ     สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี  ๑  เมื่อวันท่ี 23  พฤษภาคม ๒๕๕9 รายงานการประชุม 

/ดังกลาว… 
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ดังกลาว ไดผานการตรวจรับรองจากคณะกรรมการตรวจ รายงานการประชุมแลว 
และฝายเลขานุการสภา ฯ ไดจัดสงใหทานสมาชิกทุกทานเปนการลวงหนาแลว   
จึงขอใหทานสมาชิกทุกทานไดพิจารณาดู วาจะใหแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอน
ขอความตอนใดหรือไม 

นายปรัศว กุลดิลก มีสมาชิกจะขอแกไขอีกหรือไม  
ประธานสภา ฯ   -ไมมี 

ถาไมมี  ลําดับตอไปผมขอมติจากท่ีประชุมดวยครับ  สมาชิกทานใด
รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒    
ครั้งท่ี  ๑  เมื่อวันท่ี 23  พฤษภาคม ๒๕๕9 ขอใหยกมือดวยครับ 

มติท่ีประชุม  สมาชิกเขารวมประชุม  9  ทาน  ประธานสภาฯงดออกเสียง  สมาชิก
ยกมือรับรอง  8  ทาน   ไมรับรอง – ทาน  สรุปวา  มติท่ีประชุมรับรองนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ืองท่ีตองพิจารณา 
นายปรัศว กุลดิลก   ๓.๑ พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ 
ประธานสภา ฯ    ๒๕60 งบประมาณท้ังส้ิน  27,000,000.- บาท  ต้ังจายจากเงินรายได

19,000,000 บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป  8,000,000.- บาทพิจารณาในวาระ
ท่ี  ๑  ข้ันรับหลักการ  ขอใหทานเลขานุการสภา ฯ ช้ีแจงรายละเอียดขอกฎหมาย 

นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ,ทานเลขานุการนายกฯ  

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา  ๘๗ ความวา“งบประมาณรายจาย
ประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมขององคการบริหารสวนตําบล ให
จัดทําเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลและจะเสนอไดก็แตโดยนายก
องคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด” 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๕๘  ความวา“ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ ให
ผูบริหารทองถ่ินยื่นตอสภาทองถ่ินตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ” 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ  ๒๓  วรรคสอง“กําหนดใหงบประมาณ
รายจายประจําปใหจัดทําเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล และใหผูบริหาร
ทองถ่ินเปนผูเสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ภายในวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม” 
 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณนั้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
วาดวยขอบังคับการประชุม  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแกไขเพิ่มเติม ขอ  ๔๗ กําหนดวา 
“ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ี  ๑  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาใน 

/หลักการแหง... 
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หลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติหรือไม 
หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภา 
ทองถ่ินจะอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว 

นายปรัศว กุลดิลก   ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ไดแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของใหทราบแลวนั้น 

ประธานสภาฯ นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดเสนอญัตติ รางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  แลวเมื่อวันท่ี 9  สิงหาคม  

๒๕๕9  จึงขอเชิญทานนายกเสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60  ขอเชิญทานนายกครับ 

นายอนุชา   กุลดิลก   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ 
นายกฯ อบต. ทานรองนายก อบต., ทานเลขานุการสภาฯ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลทุงกระพังโหม,ทานหัวหนากองฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ    
บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม จะได

เสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบล   
ทุงกระพังโหมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระพังโหม  จึงขอช้ีแจงใหทานประธานและสมาชิกสภาฯทุกทานไดทราบ     
ถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวทางนโยบายในการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   ดังตอไปนี้  
๑. สถานะการคลัง 

๑.๑ งบประมาณรายจายท่ัวไปในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  ณ วันท่ี 11 
สิงหาคม  ๒๕๕9 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ดังนี้    

      ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน   36,468,015.27   บาท 
      ๑.๑.๒ เงินสะสม   12,288,388.43   บาท 
      ๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม      12,728,960.39   บาท 

๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย   
                   จํานวน   3  โครงการ    รวม  86,986.50   บาท 

๑.๑.๕ รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน          
                   จํานวน  5 โครงการ       รวม  144,543.-     บาท 

     ๑.๒ เงินกูคงคาง       ...................-.................บาท 
 

๒. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
(๑) รายรับจริงท้ังส้ิน    ๒0,069,430.15 บาท   ประกอบดวย 
หมวดภาษีอากร 1,929,929.68 บาท 
หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต   350,730.55 บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 404,178.09 บาท 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 720,817.00 บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   8,000.00 บาท 
หมวดรายไดจากทุน 0.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร 12,906,346.83 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 3,749,428.00 บาท 

/(๒) เงินอุดหนุน.. 
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(๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  5,801,590.-    บาท 
(๓) รายจายจริง  จํานวน   ๑1,743,760.78 บาท   ประกอบดวย 
งบกลาง                627,745.-  บาท 
งบบุคลากร             6,149,153.-  บาท 
งบดําเนินงาน              3,733,749.09  บาท 
งบลงทุน                            628,485.- บาท 
งบรายจายอื่น                             ๐๐  บาท 
งบเงินอุดหนุน               558,463.94  บาท 
(๔) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค3,861,800.- บาท 
(๕) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีจํานวน  1,033,527.20 บาท 
(6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม                                00  บาท 

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับท่ัวไปประจําป
งบประมาณ ๒๕60องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  อําเภอกําแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  ๒7,00๐,๐๐๐.- บาท  แยกเปน 
รายไดจัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร     รวม     ๑,660,๐๐๐.- บาท 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน    จํานวน ๑,5๐๐,๐๐๐.- บาท 
ภาษีบํารุงทองท่ี     จํานวน      30,๐๐๐.- บาท 
ภาษีปาย     จํานวน    ๑3๐,๐๐๐.- บาท 
อากรการฆาสัตว     จํานวน        -          บาท 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  รวม       508,80๐.- บาท 
คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ    
สะสมอาหาร                                      จํานวน          ๕๐๐.-  บาท 
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   จํานวน      36,0๐๐.- บาท 
คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย   จํานวน    392,00๐.- บาท 
คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย   จํานวน        ๑,๐๐๐.- บาท 
คาธรรมเนียมอื่นๆ      จํานวน        2,๕๐๐.- บาท  
คาปรับการผิดสัญญา    จํานวน      10,๐๐๐.- บาท  
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
      จํานวน      60,๐๐๐.- บาท 
คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัวหรือ
พื้นท่ีใดซึ่งมีพื้นท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร   จํานวน        2,๐๐๐.- บาท 
คาใบอนุญาตใหต้ังตลาดเอกชน      จํานวน         ๒,๐๐๐.- บาท 
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   จํานวน         2,8๐๐.- บาท   
หมวดรายไดจากทรัพยสิน    รวม        310,๐๐๐.- บาท 
ดอกเบ้ียเงินฝาก     จํานวน     310,๐๐๐.- บาท 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   รวม  1,0๐๐,๐๐๐.- บาท 
รายไดหรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย 

จํานวน  1,0๐๐,๐๐๐.- บาท 
 

/หมวดรายได… 
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หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    รวม           50,๐๐๐.- บาท 
-คาขายแบบแปลน          จํานวน       50,๐๐๐.- บาท 
-รายไดเบ็ดเตล็ด     จํานวน    -      บาท 
หมวดรายไดจากทุน    รวม    -      บาท 
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน    จํานวน    -      บาท 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หมวดภาษีจัดสรร     รวม    ๑5,471,2๐๐.- บาท 
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ  จํานวน  7,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
ภาษีมูลคาเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได  จํานวน  ๒,8๐๐,๐๐๐.- บาท 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ     จํานวน    ๑7๐,๐๐๐.- บาท 
ภาษีสุรา      จํานวน     750,๐๐๐.- บาท 
ภาษีสรรพสามิต      จํานวน  ๑,5๐๐,๐๐๐.- บาท 
คาภาคหลวง       จํานวน        ๓,๐๐๐.- บาท 
คาภาคหลวงแร       จํานวน      ๑๕,๐๐๐.- บาท 
คาภาคหลวงปโตรเลียม      จํานวน      ๕๐,๐๐๐.- บาท 
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  

จํานวน  2,682,2๐๐.- บาท 
คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล     จํานวน        ๑,๐๐๐.- บาท         
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
      รวม     8,000,000.- บาท 
เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนฯ   

       จํานวน  8,000,000.- บาท 
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  ๒๕60  ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมอําเภอ
กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

 ดานบริหารท่ัวไป  
          แผนงานบริหารท่ัวไป ๙,023,92๐  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 80,0๐๐ 
ดานบริการชุมชนและสังคม  
           แผนงานการศึกษา 2,175,0๐๐ 
แผนงานสาธารณสุข 995,16๐ 
แผนงานเคหะและชุมชน 3,689,๐๐๐ 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 50,๐๐๐ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

3๐๐,๐๐๐ 

ดานการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  4,854,000 
แผนงานการเกษตร 10๐,๐๐๐ 
แผนงานการพาณิชย 1,435,๐๐๐ 

/ดานการดําเนินงาน… 
ดานการดําเนินงานอื่นๆ  
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แผนงานงบกลาง 4,297,92๐ 
งบประมาณรายจายท้ังส้ิน ๒7,00๐,๐๐0 

 
 สวนรายละเอียดของรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕60  จําแนกตามแผนงาน  ขอใหรองนายกฯอุกฤษฎยศ  ตรีสุคนธ  
เปนผูแถลงตอท่ีประชุม  โดยจะสรุปเปนรายขอนะครับ  รายละเอียดท้ังหมดก็
เปนไปตามเอกสารท่ีแจกใหกับทานสมาชิกลวงหนาแลวนะครับ   ขอเชิญทานรอง
นายกฯครับ 
 

นายอุกฤษฎยศ  ตรีสุคนธ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ 
รองนายกฯ ทานนายก อบต.,ทานรองนายก, ทานเลขานุการสภาฯ,ทานสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนากอง และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ    
รายละเอียดงบประมาณรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําป

งบประมาณ  ๒๕60  องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมอําเภอกําแพงแสน  
จังหวัดนครปฐมประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 2๗,000,๐๐๐.- บาท  จายจาก
เงินรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (๐๐๑๑๐) 
งานบริหารท่ัวไป         รวม     7,198,320.-  บาท 
เงินเดือน (ฝายการเมือง)         รวม     1,880,320.- บาท 
เงินเดือนนายก/รองนายก     จํานวน   ๕๑๔,๐๘๐.-  บาท  
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก  จํานวน     ๔๒,๑๒๐.-  บาท 
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก    จํานวน     ๔๒,๑๒๐.-  บาท 
เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล   

จํานวน     ๘๖,๔๐๐.-  บาท 
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.   จํานวน  ๑,195,6๐๐.- บาท  

เงินเดือน (ฝายประจํา       รวม    3,100,000.- บาท 
เงินเดือนพนักงาน     จํานวน  1,800,00.-  บาท  
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน    จํานวน      84,000.- บาท  
เงินประจําตําแหนง     จํานวน     168,๐๐๐.- บาท  
คาจางพนักงานจาง     จํานวน    976,00๐.- บาท  
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง    จํานวน      72,๐๐๐.- บาท 

งบดําเนินงาน        รวม     2,025,000.- บาท 
คาตอบแทน        รวม       200,000.- บาท 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.    

จํานวน   15๐,๐๐๐.- บาท         
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     จํานวน      50,๐๐๐.- บาท  
 

/คาใชสอย… 

คาใชสอย      รวม       845,000.- บาท 
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน    2๐๐,๐๐๐.- บาท 
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   จํานวน      ๒๐,๐๐๐.- บาท 

    ๑. คารับรอง        จํานวน       ๑๐,๐๐๐.- บาท    
๒. คาเล้ียงรับรอง      จํานวน      ๑๐,๐๐๐.- บาท   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 

           รวม        625,000.- บาท 
๑. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    จํานวน      ๓๐,๐๐๐.- บาท 
๒. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร    จํานวน    ๓๕๐,๐๐๐.- บาท 
๓. คาใชจายในงานรัฐพิธี    จํานวน        ๕,๐๐๐.- บาท 
๔.คาใชจายในการจัดงานตางๆ   จํานวน      5๐,๐๐๐.- บาท 
5.คาใชจาย ศูนยขอมูลจัดซื้อ-จัดจางทองถ่ินระดับอําเภอ  

จํานวน    140,000.- บาท 
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม     จํานวน      ๕๐,๐๐๐.- บาท 

คาวัสดุ        รวม       610,000.- บาท 
วัสดุสํานักงาน       จํานวน     75,๐๐๐.- บาท 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ      จํานวน      20,๐๐๐.- บาท

 วัสดุงานบานงานครัว      จํานวน     ๓๐,๐๐๐.- บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนสง     จํานวน     5๐,๐๐๐.- บาท 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน     จํานวน   ๔๐๐,๐๐๐.- บาท 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร      จํานวน       ๕,๐๐๐.- บาท

 วัสดุคอมพิวเตอร     จํานวน      ๓๐,๐๐๐.- บาท 

คาสาธารณูปโภค     รวม       370,000.- บาท 
คาไฟฟา      จํานวน    3๐๐,๐๐๐.- บาท 
คาโทรศัพท       จํานวน      1๐,๐๐๐.- บาท

 คาไปรษณีย      จํานวน      ๑๐,๐๐๐.- บาท 
คาบริการทางดานโทรคมนาคม     จํานวน      5๐,๐๐๐.- บาท 

งบลงทุน  
คาครุภัณฑ        รวม      123,000.-บาท 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร     รวม         73,000.- บาท 
1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 *  
(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)    ราคา         22,000.- บาท 
จํานวน 2 เครื่อง      จํานวน      44,๐๐๐.- บาท 
2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 *  
(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)    ราคา       29,000.- บาท 
จํานวน 1  เครื่อง      จํานวน       29,000.- บาท 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   จํานวน      5๐,๐๐๐.- บาท 

 
/งบรายจาย... 

งบรายจายอื่นๆ      รวม         ๒๐,๐๐๐.- บาท 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ    รวม         ๕๐,๐๐๐.- บาท 
งบดําเนินการ    
คาใชสอย       รวม         ๕๐,๐๐๐.- บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 
๑.โครงการจัดประชุมประชาคม      จํานวน       ๕๐,๐๐๐.- บาท 

งานบริหารงานคลัง     รวม     1,825,600.- บาท 
เงินเดือน (ฝายประจํา     รวม     1,260,000.- บาท 
เงินเดือนพนักงาน      จํานวน    ๙๑๓,๐๐๐.- บาท 
เงินประจําตําแหนง      จํานวน       ๔๒,๐๐๐.- บาท 
คาจางพนักงานจาง     จํานวน    255,๐๐๐.- บาท 
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง     จํานวน      ๕0,๐๐๐.- บาท 

งบดําเนินการ       รวม       473,000.- บาท 
คาตอบแทน       รวม       166,000.- บาท 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.   

จํานวน    120,๐๐๐.- บาท 
๑.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ   (เงินรางวัลประจําป)  
2. คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุและผูควบคุม 
งานกอสราง       จํานวน       20,๐๐๐.- บาท   
คาเชาบาน      จํานวน       36,๐๐๐.- บาท 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       จํานวน       ๑๐,๐๐๐.- บาท 

คาใชสอย       รวม       180,000.- บาท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน     14๐,๐๐๐.- บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 

    ๑. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน       ๒๐,๐๐๐.- บาท 
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม    จํานวน       ๒๐,๐๐๐.- บาท 

คาวัสดุ       รวม         95,000.- บาท 
วัสดุสํานักงาน       จํานวน     6๐,๐๐๐.- บาท 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร     จํานวน        ๕,๐๐๐.- บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร     จํานวน      ๓๐,๐๐๐.- บาท 

คาสาธารณูปโภค     รวม       3๒,๐๐๐.- บาท 
คาโทรศัพท       จํานวน    ๑๒,๐๐๐.- บาท 
คาไปรษณีย      จํานวน    2๐,๐๐๐.- บาท 

งบลงทุน         รวม    92,6๐๐.- บาท 
คาครุภัณฑ          รวม    92,6๐๐.- บาท 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร     รวม       44,000.- บาท 

 /1.เครื่องคอม... 
1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 *  



11 

(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)    ราคา       22,000.- บาท 
จํานวน 2 เครื่อง      จํานวน     44,๐๐๐.- บาท 
2.จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร          จํานวน     18,600.- บาท   
3.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิดLED ขาวดําแบบ Network  
แบบท่ี 1 (35 หนา/นาที)        จํานวน      20,000.- บาท 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   จํานวน      1๐,๐๐๐.- บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม          80,0๐๐.- บาท 

งบดําเนินงาน      รวม         8๐,๐๐๐.- บาท 
คาใชสอย       รวม         ๘๐,๐๐๐.- บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น   
โครงการฝกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัคร 
ปองกันภัยฝายพลเรือน       จํานวน      ๕๐,๐๐๐.- บาท    
๒. คาใชจายสําหรับต้ังจุดตรวจ จุดสกัด     จํานวน      ๓๐,๐๐๐.- บาท 

แผนงานการศึกษา  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา    รวม     2,175,000.- บาท 
เงินเดือนฝายประจํา     รวม       738,000.- บาท 
เงินเดือนพนักงานถายโอน     จํานวน    474,000.- บาท 
คาจางพนักงานจาง     จํานวน    240,000.- บาท 
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง     จํานวน      24,000.- บาท 

งบดําเนินการ        รวม       721,000.- บาท 
คาตอบแทน        รวม         60,000.- บาท 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.     
1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)  

           จํานวน       6๐,๐๐๐.- บาท  

คาใชสอย       รวม    217,000.- บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น   
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน      ๑๐,๐๐๐.- บาท 
โครงการจัดงานปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศผูปกครองและนักเรียน    

       จํานวน        ๕,๐๐๐.- บาท 
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน     196,๐๐๐.- บาท 
โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน จํานวน        6,000.- บาท 

คาวัสดุ        รวม       444,00๐.- บาท 
วัสดุสํานักงาน        จํานวน      ๑๐,๐๐๐.- บาท 
วัสดุงานบานงานครัว      จํานวน      ๑0,๐๐๐.- บาท 

/คาอาหารเสริม… 
คาอาหารเสริม(นม)      จํานวน    ๓34,00๐.- บาท 
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วัสดุการศึกษา      จํานวน      80,000.- บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร     จํานวน       ๑๐,๐๐๐.- บาท 

งบเงินอุดหนุน        รวม  716,๐๐๐.- บาท 
เงินอุดหนุน   
เงินอุดหนุนสวนราชการ        รวม        716,๐๐๐.- บาท 
๑.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จํานวน    536,๐๐๐.- บาท  
๒.อุดหนุนครูอัตราจาง     จํานวน    120,000.- บาท 
๓.อุดหนุนพี่เล้ียงดูแลเด็กเล็ก    จํานวน      60,000.- บาท 

แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข   รวม       995,160.- บาท 
เงินเดือน (ฝายประจํา)     รวม       750,160.- บาท 
เงินเดือนพนักงาน      จํานวน   416,160.- บาท 
เงินประจําตําแหนง      จํานวน     ๔๒,๐๐๐.-  บาท 
คาจางพนักงานจาง      จํานวน   252,๐๐๐.- บาท 
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง     จํานวน     4๐,๐๐๐.- บาท 

งบดําเนินงาน      รวม   195,๐0๐.- บาท 
คาตอบแทน      รวม   ๑0๐,๐๐๐.- บาท 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.   
๑.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 
       จํานวน    10๐,๐๐๐.- บาท 

คาใชสอย      รวม         60,000.- บาท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน       ๒๐,๐๐๐.- บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 

    ๑. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน       ๑๐,๐๐๐.- บาท 
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม    จํานวน      3๐,๐๐๐.- บาท 

คาวัสดุ       รวม         35,000.- บาท 
วัสดุสํานักงาน      จํานวน      2๐,๐๐๐.- บาท 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร     จํานวน        5,000.- บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร     จํานวน      ๑๐,๐๐๐.- บาท 
 
งบลงทุน         รวม          50,000.-บาท 
คาครุภัณฑ        รวม       ๕๐,๐๐๐.-บาท 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ     จํานวน       ๕๐,๐๐๐.- บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  รวม     1,759,000.- บาท

 /เงินเดือน... 
เงินเดือน (ฝายประจํา)      รวม       977,000.- บาท 
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เงินเดือนพนักงาน      จํานวน     ๔95,๐๐๐.- บาท 
เงินประจําตําแหนง      จํานวน      ๔๒,๐๐๐.- บาท 
คาจางพนักงานจาง     จํานวน    ๓80,๐๐๐.- บาท 
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง    จํานวน      6๐,๐๐๐.- บาท 

งบดําเนินงาน        รวม       333,000.- บาท 
คาตอบแทน         รวม       146,000.- บาท 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.     
๑.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ   (เงินรางวัลประจําป)  

จํานวน    ๑0๐,๐๐๐.- บาท 
คาเชาบาน      จํานวน       36,๐๐๐.- บาท 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    จํานวน      ๑๐,๐๐๐.- บาท 

คาใชสอย      รวม         90,000.- บาท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน      ๓๐,๐๐๐.- บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 

    ๑. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ     จํานวน      ๑๐,๐๐๐.- บาท 
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม     จํานวน      5๐,๐๐๐.- บาท 
คาวัสดุ       รวม         85,000.- บาท 
วัสดุสํานักงาน       จํานวน     4๐,๐๐๐.- บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนสง     จํานวน       ๒๐,๐๐๐.- บาท 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร     จํานวน         ๕,๐๐๐.- บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร      จํานวน       ๒๐,๐๐๐.- บาท 
คาสาธารณูปโภค     รวม         ๑๒,๐๐๐.- บาท 
คาโทรศัพท      จํานวน       ๑๒,๐๐๐.- บาท 
งบลงทุน         รวม        449,๐๐๐.-บาท 
คาครุภัณฑ         รวม          49,๐๐๐.-บาท 
1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 *  
(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)    ราคา        29,000.- บาท 
จํานวน 1  เครื่อง     จํานวน       29,000.- บาท 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  จํานวน       2๐,๐๐๐.- บาท 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง     รวม       400,000.- บาท 

งานไฟฟาถนน       รวม       ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
งบดําเนินการ      รวม       ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
คาวัสดุ       รวม       ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ       จํานวน     ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
งบเงินอุดหนุน      จํานวน    ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
เงินอุดหนุน      จํานวน    ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
อุดหนุนสวนราชการ     จํานวน    ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 

/งานกําจัดขยะ... 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   รวม     1,630,000.- บาท 
งบดําเนินการ      รวม       650,000.- บาท 
คาใชสอย      รวม       60๐,๐๐๐.- บาท 
รายจายใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน     6๐๐,๐๐๐.- บาท 
คาวัสดุ          รวม           ๕๐,๐๐๐.- บาท 
วัสดุงานบานงานครัว     จํานวน       ๕๐,๐๐๐.- บาท 

งบลงทุน         รวม       980,000.- บาท 
คาครุภัณฑ         รวม        980,000.- บาท 
คาซอมรถบรรทุกขยะ     จํานวน     980,000.- บาท 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน  

รวม       50,000.-   บาท 
งบดําเนินการ      รวม        ๕๐,๐๐๐.-  บาท 
คาใชสอย      รวม        ๕๐,๐๐๐.-  บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 
โครงการวันเด็กแหงชาติ      จํานวน      ๕๐,๐๐๐.- บาท  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานกีฬาและนันทนาการ     รวม         ๕๐,๐๐๐.- บาท 
งบดําเนินการ       รวม         ๕๐,๐๐๐.- บาท 
คาใชสอย        รวม         ๕๐,๐๐๐.- บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 
คาใชจายในการแขงขันกีฬา      จํานวน       ๕๐,๐๐๐.- บาท 

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน   รวม        2๕๐,๐๐๐.-บาท 
งบดําเนินงาน       รวม        2๕๐,๐๐๐.-บาท 
คาใชสอย        รวม        2๕๐,๐๐๐.-บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 
1.คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
ของไทย        จํานวน      ๕๐,๐๐๐.- บาท   
2.คาใชจายในการ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ          
พระเจาอยูหัวฯ,สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถฯ,หรือพระบรมวงศานุวงศ 
หรือท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมเทิดทูนปกปองสถาบันพระมหากษัตริย     

จํานวน     ๑๐๐,๐๐๐.- บาท      
๓. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพผูสูงอายุ   จํานวน    ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน     รวม     4,๘85,000.- บาท 
งบลงทุน      รวม     4,๘85,000.-บาท 

/คาท่ีดิน... 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง     รวม     4,๘85,000.-บาท 
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค     รวม     4,๘85,000.-บาท  
1. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1  รวม        617,000.- บาท 
2.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2   จํานวน     676,๐๐๐.- บาท 
3.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 3    จํานวน     553,๐๐๐.- บาท 
4. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ๔   จํานวน     639,๐๐๐.- บาท 
5. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ๔   จํานวน    756,๐๐๐.- บาท 
6.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5    จํานวน      94,๐๐๐.- บาท 
7.กอสรางกําแพงดิน หมูท่ี 5      จํานวน    837,000.- บาท 
๘.กอสรางถนนดิน หมูท่ี ๖      จํานวน    432,000.- บาท 
๙.คาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ๗ จํานวน    ๒๘๑,๐๐๐.- บาท 

แผนงานการเกษตร  
งานสงเสริมการเกษตร      รวม       10๐,๐๐๐.- บาท 
งบดําเนินการ      รวม       10๐,๐๐๐.- บาท

 คาใชสอย      รวม         5๐,๐๐๐.- บาท 
รายจายใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน      5๐,๐๐๐.- บาท 

คาวัสดุ       รวม         ๕๐,๐๐๐.- บาท 
วัสดุการเกษตร      จํานวน      ๕๐,๐๐๐.- บาท 

แผนงานการพาณิชย  
งานกิจการประปา      รวม     1,435,000.- บาท 
งบดําเนินงาน       รวม    1,350,000.- บาท 
คาใชสอย       รวม       ๑0๐,๐๐๐.- บาท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ     จํานวน    10๐,๐๐๐.- บาท 

คาวัสดุ       รวม       ๒5๐,๐๐๐.- บาท 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ      จํานวน      ๒๐,๐๐๐.- บาท 
วัสดุกอสราง      จํานวน     ๑5๐,๐๐๐.- บาท 
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย     จํานวน       ๘๐,๐๐๐.- บาท 
คาสาธารณูปโภค       รวม     1,0๐๐,๐๐๐.- บาท 
คาไฟฟา       จํานวน 1,0๐๐,๐๐๐.- บาท 
งบลงทุน     รวม        ๘๕,๐๐๐.- บาท 
คาครุภัณฑ          รวม        ๘๕,๐๐๐.- บาท 
ครุภัณฑกอสราง      จํานวน      ๘๕,๐๐๐.- บาท 
แผนงานงบกลาง  
งานงบกลาง       รวม     4,266,920.- บาท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     จํานวน     120,000.- บาท 
เบ้ียยังชีพคนชรา      จํานวน  2,822,920.- บาท 
เบ้ียยังชีพคนพิการ     จํานวน      624,000.-บาท 
เงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส    จํานวน       ๗๒,๐๐๐.- บาท 
สํารองจาย      จํานวน    288,000.- บาท 
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รายจายตามขอผูกพัน     จํานวน    ๑๕๐,๐๐๐.- บาท 
    เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบลองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

(สปสช.)       จํานวน    ๑๕๐,๐๐๐.- บาท   
บําเหน็จ/บํานาญ     รวม        190,000.- บาท 

    เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
จํานวน    190,000.- บาท 

รายละเอียดของรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2560 ก็มีเทานี้ครับ   ขอบคุณครับ 

นายปรัศว  กุลดิลก    กลาวขอบคุณนายก/รองนายกอบต. ในการพิจารณาในวาระท่ี ๑ ขอให 
ประธานสภาฯ   เลขานุการสภา ฯ  แจงขอ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ,ทานเลขานุการนายกฯ  

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารมประชุมทุกทานครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  

พ.ศ.  ๒๕๔๗ ขอ ๔๕วรรคสามขอ ๔๙ขอ ๕๐ขอ ๕๙  ขอ ๖๐  ขอ ๖๑  ขอ 

๑๐๓  ขอ ๑๐๕ และขอ ๑๐๖  กําหนดวา 

ขอ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี ๒ ประเภท คือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไม 

นอยกวาสามคน    แตไมเกินเจ็ดคน 
ขอ ๑๐๕  ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือก

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการ
สภาทองถ่ินชุดตาง ๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้   
      (๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

ขอ ๑๐๖  กรรมการสภาทองถ่ินพนจากหนาท่ีเมื่อ  
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินข้ึนใหม หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย

เสร็จส้ินลง 
ขอ ๕๙  การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะกระทําไดเฉพาะการ

ขอลดรายจายหรือการขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจาย และตองมีจํานวนสมาชิก
สภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปน
หนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาท่ีสภาทองถ่ินกําหนด
ตามขอ ๔๕ วรรคสาม และขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

ขอ ๖๐  หามไมใหแปรญัตติรายจายข้ึนใหม หรือเพิ่มเติมรายจาย หรือ
เปล่ียนแปลงความประสงคของจํานวนเงินท่ีขออนมุัติจาย เวนแตจะไดรับคํารับรอง
จากผูบริหารทองถ่ิน หรือคําแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ 

 
/ขอ ๖๑… 

ขอ ๖๑  หามไมใหแปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมีขอผูกพันอยาง
ใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 



17 

(๑) ดอกเบ้ียและเงินสงใชตนเงินกู 
(๒) รายจายซึ่งเปนจํานวนเงินท่ีตองจายตามกฎหมาย 

ถามีปญหาวา รายจายรายการใดมีขอผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม ใหประธานสภา
ทองถ่ินเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 

ขอ ๔๕ วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ

รวดเดียวไมได และในการพิจารณาในวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคํา

แปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงราง

ขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

ขอ  ๔๙ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตอง

สงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้น

ไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ิน

จะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง 

ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติ

ก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอ

ตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ

จะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 

ขอ  ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง

ขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม พรอมท้ังรายงานและ

บันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ินรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ได

มีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตตินั้นเปนประการใด

การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย 

และใหสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิก

สภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบส่ีช่ัวโมง กอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตอง

พิจารณาเปนการดวน 

นายปรัศว   กุลดิลก   ตามท่ีเลขานุการสภา ฯไดช้ีแจงขอกฎหมายใหทราบแลว มีสมาชิกทานใด
ประธานสภาฯ                จะอภิปรายรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 2560   
     หรือไม ถามีขอเชิญครับ 

นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ 
ส.อบต.หมูท่ี 3 ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ,ทานเลขานุการนายกฯ,  

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ
และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

 
/ผมอยากให… 

 ผมอยากใหโอนงบประมาณ โครงการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรงบประมาณ 
350,000.-  บาทเพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมหรือศึกษาดูงานของผูบริหาร
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ทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน  พนักงานสวนตําบล  
พนักงานจาง อสม.หรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ี  กลุมสตรีแมบาน  กลุมอาชีพ
ตางๆ  เปนตน  ผมขอใหเพิ่มเปนคาอาหารเสริม (นม) สัก 50,000.- บาท เพื่อใหเด็ก
ไดมีนมกินกันทุกคนนะครับ  และอีก 50,000.-  บาท อยากใหไปเพิ่มท่ีโครงเพิ่มพูน
ศักยภาพผูสูงอายุ ท่ีมีอยูแลว 100,000.-  บาท  เพิ่มเปน 150,000.- บาท  และฝาก
ทานประธานไปยังผูบริหาร  เรื่องโครงการอุดหนุนครูอัตราจางใหกับโรงเรียน           
วัดหนองปลาไหล  เพื่อจางครูอัตราจางภาษาอังกฤษ กับภาษาจีน ใหกับโรงเรียนวามี
ความสมดุลกับจํานวนนักเรียนหรือไม  ผมอยากใหเด็กไดรับประโยชนสูงสุดนะครับ  
ขอบคุณครับทานประธาน 

นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล,ทานรองนายกฯ,ทานเลขานุการนายกฯ  

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารมประชุมทุกทานครับ 

      ผมขอเรียนช้ีแจงประเด็นตางๆท่ีทานสมาชิกหมูท่ี 3 สงสัยดังนี้ 
 1.การต้ังงบประมาณเรื่องอาเสริม (นม) ของโรงเรียน   อบต.ได ต้ัง
งบประมาณใหนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนวัดหนองปลาไหล  
ตามท่ีโรงเรียนไดแจงยอดนักเรียนเมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน ของทุกป และไดลง
ระบบไปแลว  โดยได ต้ังงบประมาณให  260 วัน/คน และเราจะไปเพิ่ม
งบประมาณใหนอกจากท่ีกําหนดไมไดนะครับ  
 2.การต้ังงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพของผูสูงอายุ ท่ีต้ังไวจํานวน 
100,000.- บาท  งบประมาณท่ีผานมาใชไปเพียง 80,000.- บาทเทานั้น 

3 . ใ นก ารแ ปร ญั ต ติ ร า ง ข อ บัญ ญั ติ ง บป ระ มาณ  ต ามร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ขอ ๕๙  การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะกระทําไดเฉพาะการ
ขอลดรายจายหรือการขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจาย และตองมีจํานวนสมาชิก
สภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปน
หนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาท่ีสภาทองถ่ินกําหนด
ตามขอ ๔๕ วรรคสาม และขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

ขอ ๖๐  หามไมใหแปรญัตติรายจายข้ึนใหม หรือเพิ่มเติมรายจาย หรือ
เปล่ียนแปลงความประสงคของจํานวนเงินท่ีขออนมุัติจาย เวนแตจะไดรับคํารับรอง
จากผูบริหารทองถ่ิน หรือคําแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ 
 สวนเรื่องโครงการอุดหนุนครูอัตราจางของโรงเรียนวัดหนองปลาไหลนั้น  
อบต.ไดประสานงานกับทาน ผอ.โรงเรียนแลว  สวนในเรื่องการจางนั้นโรงเรียน
เปนผูบริหารจัดการเองครับ  ขอบคุณครับ  

นายปรัศว   กุลดิลก   มีสมาชิกทานใด  ประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม  ถามีขอเชิญครับ
ประธานสภาฯ    -ไมมี 
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 ถาไมมีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปราย  ผมขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้วาจะ
รับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560  
พิจารณาในวาระท่ี  ๑ หรือไม สมาชิกทานใดเห็นควรรับหลักการ โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  สมาชิกเขารวมประชุม  11 ทาน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง  สมาชิก
ยกมือรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2560  จํานวน 10 ทาน  ไมรับหลักการ -  ทาน  งดออกเสียง  - ทาน    

นายปรัศว   กุลดิลก   ลําดับตอไปจะเปนการแตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  ๒560  เพื่อพิจารณาในวาระท่ี ๒     

ผมขอหารือท่ีประชุม จะใชคณะกรรมแปรญัตติชุดเดิมเมื่อการประชุมสมัยสามัญท่ี 
๓ ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันท่ี ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗   ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘   ประกอบดวย 

๑ นายลวน   มวงอยู  ส.อบต.หมูท่ี ๒ 

๒.นายยอด    พันธปา  ส.อบต.หมูท่ี ๔ 

๓.นายนอยุธยา   ลาวัณยวิสุทธิ์ ส.อบต.หมูท่ี ๕ 

หรือแตงต้ังใหมครับ 

นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ 
ส.อบต.หมูท่ี 3 ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ,ทานเลขานุการนายกฯ,  

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ
และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  ผมขอใหใชชุดเดิมครับ 

นายปรัศว   กุลดิลก           ลําดับตอไปผมขอมติจากท่ีประชุมดวยครับ  วาใชคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ชุดเดิมหรือแตง ต้ังใหม  ถาสมาชิกทานใดเห็นควรใชคณะกรรมการชุดเดิม         

ผมขอใหทานสมาชิกยกมือดวยครับ 

มติท่ีประชุม  สมาชิกเขารวมประชุม  11 ทาน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง  สมาชิก
ยกมือเห็นชอบใหใชคณะกรรมการชุดเดิม  จํานวน 10 ทาน ไมใหความ
เห็นชอบ -  ทาน   งดออกเสียง  - ทาน 

 

นายปรัศว   กุลดิลก    ลําดับตอไปผมขอใหสมาชิกท่ีจะเสนอคําแปรญัตติใหเสนอไดท่ีประธาน

ประธานสภาฯ   กรรมการแปรญัตติไดต้ังแตวันท่ี  ๑6 - 18 สิงหาคม  ๒๕๕9  ต้ังแตเวลา 

๐๘.๓๐-16.30 น. และขอใหคณะกรรมการแปรญัตติแจงผลการคัดเลือกประธาน

และดําเนินการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

๒๕60 ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕9 มีสมาชิกสภาฯจะเสนอเปน

อยางอื่นหรือไม ถามีขอเชิญครับ 

-ไมมี- 
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ถาไมมี ลําดับตอไป  ผมขอมติจากท่ีประชุมดวยครับ  สมาชิกทานใดเห็น

ดวยกับวันท่ีจะเสนอคําแปรญัตติในระหวางวันท่ี 16-18 สิงหาคม  ๒๕๕9 ต้ังแต

เวลา ๐๘.๓๐-16.30 น.   ผมขอใหยกมือดวยครับ 

มติท่ีประชุม  สมาชิกเขารวมประชุม  11 ทาน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง  สมาชิก

ยกมือเห็นดวย  จํานวน 10 ทาน   ไมเห็นดวย -  ทาน  งดออกเสียง  - ทาน 

นายปรัศว   กุลดิลก              แจงกําหนดวันประชุมสภาฯครั้งตอไปในวันท่ี ๒3 สิงหาคม ๒๕๕9  

ประธานสภาฯ   เวลา13.๓๐ น.ณ หอประชุมสภาฯองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  

ตามระเบียบแลวผูมาประชุมถือวารับทราบแลว  และแจงเปนหนังสือสําหรับผูท่ีไม

มาประชุมจะแจงเปนหนังสือใหทราบอีกครั้ง 

ท่ีประชุม    - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

นายอนุชา   กุลดิลก   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ 
นายกฯ อบต. ทานรองนายก อบต.   ทานเลขานุการสภาฯ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลทุงกระพังโหม,ทานหัวหนากองฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ    
  ตามท่ีจริงสมาชิกสภาฯของก็จะครบวาระกันในเดือนตุลาคมท่ีจะถึงนี้  

สวนตัวผมนั้นหมดวาระต้ังแตวันท่ี 2 มิถุนายน  ท่ีผานมา  แต คสช.ก็ใหเราดํารง

ตําแหนงตอไป  จนกวาจะมีการเลือกต้ัง  ถือวาเปนกําไรของพวกเราก็แลวกัน  ตอ

จากนี้ไปผมพรอมดวยคณะผูบริหาร  ขาราชการทุกสวน  พวกจะต้ังใจดูแลทุกข 

สุข ของพี่นองประชาชน  หมูใดมีความเดือดรอนหรือใหแกไขเรื่องใด  ขอใหรีบแจง

ทาง อบต. เพื่อจะไดแกไขไดทันทวงทีกอนท่ี ผอ.กองชางจะโอนยายในเร็วๆวันนี้  

นางสายยัน  มะโนเสริฐ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ 
ส.อบต.หมูท่ี 1 ประธานสภาฯ, ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ,ทาน

เลขานุการนายกฯ,  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทาน
หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ 

  ดิฉันเดือดรอนเรื่องน้ํา  บริเวณทาวเฮาสชาง อบต.เขาไปตรวจสอบแลว  

ทานนายกคิดวาสมควรทําหรือไม  ขอบคุณคะ 

นายอนุชา   กุลดิลก   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ 
นายกฯ อบต. ทานรองนายก อบต.   ทานเลขานุการสภาฯ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลทุงกระพังโหม,ทานหัวหนากองฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
 ตรงบริเวณทาวเฮาส  นั้นนะมีบานท่ีอยูในเขต อบต.อยู 4-5 หลังและยัง

เปนเขตท่ีมีขอพิพาทกันอยู   ประกอบกับเวลาดําเนินการฝงทอตองตัดถนน

คอนกรีตตลอดแนว  ถาทุกหลังคาเรือนใชน้ําเราหมดก็สมควรดําเนินการให  แตถา 

/ดําเนินการ… 
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ดําเนินการแลวมีผูใชน้ํา 4-5 ราย ท่ีเหลือเขาบอกไมเอา อยางนี้ก็ไมสมควรนะครับ  

และฝากสมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 เรื่องการกอสรางถนนเทพนคร ซอย 1  ซอย 3และ

ซอย 5 โดยเฉพาะซอย 1กับซอย 5  ท่ีมีการวางทอระบายน้ํา ใหแจงผูท่ีมีความ

ประสงคจะระบายน้ําออกใหเตรียมการหาอุปกรณท่ีนอกเหนือจากงบประมาณให

พรอม  เพื่อจะไดดําเนินการไปในคราวเดียวกัน  ขอบคุณครับ 

นางโสนนอย  สังรักษา   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ       
ส.อบต.หมูท่ี 7 ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ,ทานเลขานุการนายกฯ,  

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ
และผูเขารวมประชุมทุกทานคะ 

ดิฉันเดือดรอนเรื่องท่ีผานประชาคมอีก 2 เรื่องคือ  

1.  เรื่องการวางทอเมนประปาหมูท่ี 7 ใหม   

2.  การกอสรางถนนสายเช่ือมตอ อบต.วังน้ําเขียว คะ    

และอยากถามอีกเรื่องคือเงินท่ีโลตัสใหมา  ดําเนินการอยางไรบางแลว  

ขอบคุณคะ 

นายสุพระลักษณ  วงษจําปา  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ  
ส.อบต.หมูท่ี 6 ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ,ทานเลขานุการนายกฯ,  

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ
และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

 ผมใหดําเนินการสํารวจการวางทอระบายน้ําตรงบานนายวิชาญ  วงษจําปา  

และเรื่องไฟฟาแสงสวางเด๋ียวชางยายไปแลวก็ยังไมไดดําเนินการอีก  ขอบคุณครับ 

นางสายทอง  ทองบอมะกรูด  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ  
ส.อบต.หมูท่ี 5 ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ,ทานเลขานุการนายกฯ,  

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ
และผูเขารวมประชุมทุกทานคะ 

อยากใหดําเนินการเปดถนนสายบานนายสมนึก  บริเวณหนาเมรุ เพราะ

ปจจุบันยังเปนถนนดินอยู 

นายอุกฤษฎยศ  ตรีสุคนธ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ 
รองนายกฯ   ทานนายก อบต.,ทานรองนายก, ทานเลขานุการสภาฯ,ทานสมาชิกสภาองคการ 

บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนากอง และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
ตามท่ีสมาชิกหมูท่ี 6  สอบถามเรื่องไฟฟาแสงสวาง  ผมขอเรียนวาไฟฟา

แสงสวางเสนนี้ไดใชแนนอน  และหมูท่ี 5 ดวย  ผมติดตามเรื่องนี้อยูอยาพึ่งนอยใจ

นะครับ  ขอบคุณครับ 

 

/นายอยุธยา… 
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นายอยุธยา ลาวัณยวิสุทธิ์   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ  
ส.อบต.หมูท่ี 5 ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ,ทานเลขานุการนายกฯ,  

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ
และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
 อยากใหสํารวจตูคอนโทรลปมน้ําแตละหมู เพราะคอนขางชํารุดเพราะ

ปญหาสวนใหญเกิดจากตูคอนโทรล  เรามีงบประมาณแลวก็ใหดําเนินการแกไข

ดวยนะครับ 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ  
ส.อบต.หมูท่ี 2 ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ ,ทานเลขานุการนายกฯ,  

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ
และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

/ตามท่ีทาน… 
ตามท่ีทานสมาชิกหมู ท่ี 7 พูดนะครับ  ขอเปล่ียนทอเมนประปาใหม  

อยางท่ีนายกพูดนะครับ  เพราะงบประมาณหมูท่ี 7 ไดรับนอยนะครับ ผมอยากให

ผูบริหารเปล่ียนทอเมนประปาใหม  ถางบประมาณไมเพียงพอ  เอาของหมูท่ี 2 ไป

ไดนะครับ 

 อีกเรื่องครับทานประธานผมไดคุยกับทานปลัดไปแลวเมื่อเชา  แตยังไม

เปนทางการ  เลยถือโอกาสแจงอีกครั้งนะครับเรื่องปายกับเรื่องการปลูกตนไม

บริเวณแยกทางเขาหมู ท่ี 2 เพราะผมแจงแลวเขาไมสนใจ เหมือนเราไม มี

ความหมาย ก็อยากใหทาง อบต.เขาตรวจสอบและดําเนินการดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ  
ส.อบต.หมูท่ี 3 ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ,ทานเลขานุการนายกฯ,  

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ
และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
 ผมเคยนําเรียนกับทานนายกเกี่ยวกับเรื่องน้ําประปาและเรื่องขยะท่ี อบต.

ของเราประสพปญหาขาดทุนมาโดยตลอด  อยากใหเราชวยกันคิดวาเราจะบริหาร

อยางไร  มีกําไรหรือขาดทุนใหนอยท่ีสุด อยางเมื่อสักครูท่ีสมาชิกหมูท่ี 1 แจงท่ี

ประชุมวาจะวางทอเมนประปาผานหนาบานไป  แตชาวบานไมใชน้ําเราจะทํา

อยางไร  การลงทุนก็จะไมคุมคา  ในการประชุมคราวหนาอยากใหพวกเราระดม

ความคิดหรือหาวิธีการวาจะทําอยางไรดี  ในเรื่องการบริหารเรื่องน้ําประปากับ

เรื่องขยะในพื้นท่ี  ขอบคุณครับทานประธาน 

นายอนุชา   กุลดิลก   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ  
นายกฯ อบต. ทานรองนายก อบต. ทานเลขานุการสภาฯ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลทุงกระพังโหม,ทานหัวหนากองฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
 ผมขอเรียนทานสมาชิกสภาฯทุกทานครับ  ถาเราปรับคาน้ําประปา ก็จะ 

/เจอปญหา… 
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เจอปญหาวาไมมีความสามารถในการบริหารจัดการ  ของ อบต.เราเก็บหนวยละ   

3 บาท ท่ีอื่นเก็บแพงกวาเราเยอะ เชน อบต.ขางเคียงกับเราเก็บ 5 บาท  ท่ีตลาด

ทุงพระเมรุ เก็บหนวยละ 15 บาท ผมไมอยากใหกระทบกับพวกเรา  อยากให

อดทนอีกสักนิด  เลือกต้ังมาคราวหนาคอยมาจัดการเรื่องนี้อีกครั้งนะครับ สวน

เรื่องขยะของเราก็ขาดทุนมากเชนเดียวกัน  จะข้ึนราคาก็จะเจอกับปญหาวาไมมี

ความสามารถบริหารจัดการเหมือนคาน้ําประปาอีก  และอีกอยางบางครั้งบานมี

อยู 2.-3 หลัง ก็เสียแค 20 บาทตอเดือน  หองแถวก็เชนเดียวกัน อยากใหพวกเรา

บังคับพวกท่ีอยูรวมกันแลว  เฉล่ียกันออกไมยอมจายทุกหลังคาเรือนหรือทุกหอง 

ถาเราจะข้ึนคาน้ํา-คาขยะชวงนี้  เวลามีปญหาทานสมาชิกตองชวยกันแกปญหานะ

ครับ  ไมบอกวานายกข้ึนคาน้ําคาขยะเองนะครับ  ขอบคุณครับ   

 

นายอุกฤษฎยศ  ตรีสุคนธ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ 
รองนายกฯ ทานนายก อบต.,ทานรองนายก, ทานเลขานุการสภาฯ,ทานสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนากอง และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
 คาขยะของเราเก็บอยูหลังคาเรือนละ 20 บาท  อบต.ขางเคียงเราเขาเก็บ 

30 บาท มานานแลวเขายังขาดทุนอยูเลย  ถาเราจะปรับอยากใหเปนมติสภาฯ ผม

อยากใหเก็บเทาตําบลขางเคียงครับ  

นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ, ทานเลขานุการนายกฯ  

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารมประชุมทุกทานครับ 
 ผมเคยนําเรียนกับทานนายกและพนักงานสวนตําบลไปบางแลวครับใน

เรื่องของขอบัญญัติตําบลทุงกระพังโหม  ท่ีใชกันอยูในปจจุบัน เนื่องจากไดออกมา

ใชนานมากแลว  ประกอบกับปจจุบันมียอดผูใชน้ําประมาณ 700 กวาหลังคา

เรือน  สวนยอดผูใหเก็บขยะประมาณ 400 เศษ ผมเองคิดวาจะปรับจํานวนยอด

ผูใชน้ําและผูใหเก็บขยะมีจํานวนเทากันหรือใกลเคียงกันนาจะเหมาะสมกวา  สวน

การปรับข้ึนคาน้ํา คาขยะ  ก็สมควรชะลอไวกอนตามท่ีทานนายกไดแจงใหทราบ

แลวนั้น  เพื่อจะไดไมกระทบกับการเลือกต้ังของทานสมาชิกสภาฯในคราวหนา  

ขอบคุณครับ 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ 
ส.อบต.หมูท่ี 2 ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ,ทานเลขานุการนายกฯ,  

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ
และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
 ผมเห็นดวยกับทานปลัดฯนะครับ  อยากให เก็บทุกหลังคาเรือนท่ีมี

บานเลขท่ี  และการใชน้ําก็อยากใหใชน้ําในตําบลของเราเอง  ไมตองหวงหรอกครับ 

/วาในสมัย… 
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วาในสมัยหนาจะไดรับเลือกต้ังหรือไม  เพราะปจจุบันก็ทําไร ทํานา อยูแลวครับ    

เอยช่ือผมไดเลยบังคับไปเลย  เรามีกฎหมายอยูในมือ  เราทําตามอํานาจหนาท่ี     

ผมอยากใหใชกฎหมายบังคับเลยท้ังคาน้ํา  คาขยะ เอยช่ือผมไดเลยทุกหมู   วาผม

เปนคนเสนอเรื่องการนี้เอง  ขอบคุณครับ 

นายปรัศว   กุลดิลก  มีสมาชิกทานใดมีเรื่องแจงใหท่ีประชุมแหงนี้ทราบอีกหรือไม ถามีขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ              -ไมมี- 

- ถาไมมี ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกทาน  ทานผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ
และผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีเขารวมประชุมสภาฯในครั้งนี้  ผมขอปดประชุมครับ
  

ปดประชุม     เวลา  ๑1.45 น. 

 

                         (ลงช่ือ)     สนิท   ชมเทศ             ผูบันทึกรายงานการประชุม 

         (นายสนิท   ชมเทศ) 

                              เลขานุการสภาฯ อบต.  

(ลงช่ือ)            ปรัศว  กุลดิลก    ผูตรวจรายงานการประชุม 

      (นายปรัศว  กุลดิลก) 

         ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  

 

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม สมัยสามัญท่ี 3  ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  15  สิงหาคม  

๒๕๕9  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวถูกตอง 

 

(ลงช่ือ)        สมพงษ  ขวัญทอง    กรรมการ 

    (นายสมพงษ  ขวัญทอง) 

สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๑ 

 

(ลงช่ือ)        กานดา  ทองลาว    กรรมการ 

    (นางกานดา  ทองลาว) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖ 

 

(ลงช่ือ)    สุพระลักษณ  วงษจําปา    กรรมการ 

         (นายสุพระลักษณ  วงษจําปา) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖ 
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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  คร้ังท่ี  2 
วันจันทรท่ี  23   เดือน สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  13.3๐  น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

------------------------------------------- 

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

 
๑ 

ผูมาประชุม 
นายปรัศว  กุลดิลก 

 
ประธานสภาฯ 

 
ปรัศว  กุลดิลก  

 

๒ นางสายทอง  ทองบอมะกรูด รองประธานสภาฯ สายทอง  ทองบอมะกรูด  
๓ นายสนิท  ชมเทศ เลขานุการสภาฯ สนิท  ชมเทศ  
๔ นายสมพงษ  ขวัญทอง สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๑  สมพงษ  ขวัญทอง    
๕ นางสายยัน  มะโนเสริฐ  สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี  ๑  สายยัน  มะโนเสริฐ  
๖ นายวิชิต  สรงกระสินธุ  สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๒  ขาดการประชุม  
๗ นายลวน  มวงอยู สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๒  ขาดการประชุม  
๘ นายสมเกียรติ สรงกระสินธุ สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๓ สมเกียรติ สรงกระสินธุ   
๙ นายยอด   พันธปา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๔ ยอด   พันธปา  

๑๐ นายอยุธยา ลาวัณยวิสุทธิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๕ อยุธยา ลาวัณยวิสุทธิ์  
๑๑ นางกานดา ทองลาว สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๖ กานดา ทองลาว   
๑๒ นายสุพระลักษณ  วงษจําปา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๖ สุพระลักษณ  วงษจําปา  
๑3 นางโสนนอย  สังรักษา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๗ โสนนอย  สังรักษา  

 ผูลาประชุม 
- 

   

1 นางสาวกุลธิดา  กุลดิลก เลขานุการนายก อบตฯ.  กุลธิดา  กุลดิลก  
๒ นางสาวจีราพร  รัตนบุญ รองปลัด อบต. จีราพร  รัตนบุญ  
๓ นางสาวศินีนารถ  รักษาคร ผอ.กองคลัง  ศินีนารถ  รักษาคร  
4 วาท่ีร.ต.สัญชัย หลีอาภรณ ผอ.การกองสาธารณสุขฯ สัญชัย หลีอาภรณ  
5 นางสาวชนัญชิตา  เสาวโร หัวหนาสํานักงานปลัดฯ ชนัญชิตา  เสาวโร  
7 นายบุญรัตน  เสนาปกธงไชย ผอ.กองชาง บุญรัตน  เสนาปกธงไชย  

 

 เร่ิมประชุมเวลา      13.30    น. 
เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว นายสนิท  ชมเทศ  เลขานุการสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดเรียนเชิญ นายปรัศว  กุลดิลก  ประธานสภาฯ   
จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธ   กลาวเปดประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้ 

 
 

/นายปรัศว… 
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นายปรัศว กุลดิลก   เรียนทาน รองประธานสภาฯ  ทานเลขานุการนายกฯ,ทานประธานสภาฯ  
    ทานสมาชิกสภาฯ หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ วันนี้เปน 

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมสมัยสามัญท่ี ๓ ครั้งท่ี 2 
ประจําป พ.ศ.๒๕๕9  กอนอื่นผมขอแจงระเบียบวาระการประชุมใหสมาชิกไดรับ
ทราบวา  วันนี้มีท้ังหมด  ๔  วาระ ดวยกัน ประกอบดวย  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว    
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง คางการพิจารณา    
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อื่น ๆ (ถามี) 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ือง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายปรัศว กุลดิลก  - ไมมี -  
ประธานสภาฯ     

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 
นายปรัศว กุลดิลก    - ไมมีเนื่องจากเลขานุการสภาฯจัดทํารายงานการประชุมไมแลวเสร็จขอ
ประธานสภาฯ     เล่ือนไปรับรองในการประชุมครั้งตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ือง คางการพิจารณา 
นายปรัศว กุลดิลก  ๓.๑ พิจารณาร างขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   งบประมาณ
ประธานสภา ฯ     ๒๕60  งบประมาณท้ังส้ิน  27,000,000 บาท  ต้ังจายจากเงินรายได 

19,000,000.- บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป  8,000,000.- บาท 
พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  

๒๕60 ในวาระท่ี  ๒ ข้ันแปรญัตติ  ตามบันทึกขอความ ท่ี นฐ ๗๔๑๐๑ /379  
ลงวันท่ี ๑9  สิงหาคม ๒๕๕9 คณะกรรมการแปรญัตติไดสงรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  ๒๕60  ใหประธานสภาแลว ปรากฏวา
ในระยะเวลาท่ีกําหนดไมมีสมาชิกสภาฯองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
เสนอคําแปรญัตติ ขอเชิญทานประธานกรรมการแปรญัตติไดแถลงคําแปรญัตติตอ
สภา ฯ ตอไปครับ 

นายอยุธยา  ลาวัณยวิสุทธิ์  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ   
ส.อบต.หมูท่ี 5   ทานเลขานุการนายกฯ  ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม   
คณะกรรมการแปรญัตติ ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ตามท่ีไดรับมอบหมายในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล       
ทุงกระพังโหม เมื่อวันท่ี ๑5  สิงหาคม  ๒๕๕9  ในการพิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจ ายประจําป งบประมาณ 2560 งบประมาณท้ัง ส้ิน 
27,000,000.- บาท   ต้ังจายจากเงินรายได  19,000,000.- บาทและจายจาก
เงินอุดหนุน  8,000,000.- บาท  ในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ ซึ่งสภาฯ ไดรับ
หลักการของรางขอบัญญัติงบประมาณดังกลาว ฯ  แลว และสภาองคการบริหาร
สวนตําบลไดสงรางดังกลาวใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา และใหสมาชิก
ทานใดจะเสนอคําแปรญัตติใหเสนอไดท่ีประธานกรรมการแปรญัตติได 

/ต้ังแตวันท่ี... 
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  ต้ังแตวันท่ี  ๑6-18  สิงหาคม  ๒๕๕9  ต้ังแตเวลา  ๐๘.๓๐-16.30 น. และ
คณะกรรมการแปรญัตติไดประชุมพิจารณาเมื่อวันท่ี  ๑9  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
เวลา ๑0.๐๐ น. และไดสงคืนรางขอบัญญัติฯ  ใหประธานสภาเพื่อเสนอท่ีประชุม
ไดรับทราบในวาระท่ี ๒ และ ท่ี ๓  ตอไป  ตามขอบังคับการประชุมสภา ขอ ท่ี ๔๙ 
และ  ขอ ๕๐ คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแลว ไดผล
การพิจารณา  ดังนี้ 

๑. การเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณนั้นฯ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๑ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ ขอ ๒๒ ขอ  ๒๓  และขอ  ๒๕ 

ขอ ๘ การจัดทํางบประมาณนั้น ไดมีการเสนอใหหนวยงานตางๆเสนอ 
โดยไดเสนอท้ัง ๔ สวน คือ สํานักงานปลัด  กองคลัง  กองชาง   และกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

ขอ ๙ การจัดทํางบประมาณรายจายนั้น เปนการจัดทําโดยมีการประมาณ
การรายรับและประมาณการรายจายประจําป ๒๕60  อยางถูกตอง 

ขอ ๑๔ การจัดทํางบประมาณนั้นไดจัดทําเปน รายจายตามแผนงาน  สอง
ลักษณะ คือ  

(๑) รายจายประจํา ประกอบดวย หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  
หมวดคาจางช่ัวคราวหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  หมวดคาสาธารณูปโภค 
หมวดเงินอุดหนุน  หมวดรายจายอื่น 

(๒) รายจายเพื่อการลงทุน ประกอบดวย หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง  

ขอ ๑๕ การจัดทํางบประมาณนั้น ไดจัดทําคําช้ีแจงในรายละเอียด
ประกอบคําช้ีแจงอยางละเอียด โดยช้ีแจงการประมาณการรายจายไว  ๒  ลักษณะ 
แยกเปนต้ังจายจากเงินรายไดและต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปขอ ๑๖ การต้ัง
งบประมาณรายจายนั้น เปนการประมาณคาใชจายตามบทบาทอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  มาตรา ๖๗ และ มาตรา ๖๘ 

ขอ ๒๒  การจัดทํางบประมาณนั้น แตละสวนราชการไดเสนอ ประมาณ
การรายจายเสนอใหเจาหนาท่ีงบประมาณพรอมท้ังเสนอรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาเพื่อใหผูบริหารประกอบการพิจารณาดวย เชน การใชจายจริงของ
ปงบประมาณท่ีผานมา 

ขอ ๒๓ การจัดทํางบประมาณนั้น เจาหนาท่ีงบประมาณทําการพิจารณา
ตรวจสอบ วิเคราะห และแกไขงบประมาณในช้ันตนแลวจึงเสนอตอผูบริหาร
พิจารณาและผูบริหารไดนําเสนอตอสภาทองถ่ิน ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕9 

ขอ ๒๕   สวนการพิจารณาใหความเห็นชอบรางงบประมาณรายจายนั้น
เปนอํานาจของสภาแหงนี้ท่ีจะตองพิจารณาใหครบท้ัง ๓ วาระ และก็คงเปนหนาท่ี
ของสภาฯแหงนี้ ของทานประธานสภาจะตองเสนอรางขอบัญญัตินี้ ใหนายอําเภอ
กําแพงแสนเปนผูพิจารณาอนุมัติท้ังนี้ก็เปนไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
/๒. จัดทําราง… 
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๒. จัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณท่ีเสนอโดยผูบริหารนั้นฯ เปนการ
จัดทําตามแบบของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/          
ว 4072  ลงวันท่ี  15 กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕9  เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ซึ่งไดแบงการจัดทํางบประมาณ เปนหมวด ๆ ไดดังนี้ 

๑)  การเตรียมการจัดทํางบประมาณ 
๒)  การต้ังงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ใหกระทําตามท่ีมีกฎหมาย  ระเบียบ  กฎกระทรวง  ขอบังคับ คําส่ัง  หรือหนังสือ
ส่ังการกระทรวงมหาดไทยกําหนด เชน 

2.1 การต้ังงบประมาณเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนและปรับปรุง
คุณภาพชีวิต 

2.2 การต้ังงบประมาณเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสรางความ
ปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ 

2.3 การต้ังงบประมาณรายจายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ  และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

2.4 การต้ังงบประมาณรายจายตามนโยบายของรัฐบาล  คณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย 

2.5 การต้ังงบประมาณรายจายตามแผนงาน/โครงการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

2.6 การต้ังงบประมาณรายจายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
การคลัง 

2.7 การต้ังงบประมาณรายจายเพื่อพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

2.8 การต้ังงบประมาณรายจายท่ีเปนภาระผูกผัน 
3.การกํากับดูแลการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
4.การรายงาน 
เนื่องจากรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     

๒๕60  ไมมีสมาชิกทานใดเสนอขอคําแปรญัตติ   คณะกรรมการแปรญัตติจึงมี
มติใหคงรางเดิมท้ังฉบับ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  โดยไมมีการแกไขครับ 

นายปรัศว กุลดิลก  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม 
ประธานสภาฯ    -ไมมี- 
           ถาไมมีสมาชิกทานใดจะสอบถาม   ตอไปผมขอมติท่ีประชุมในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ

สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม  สมาชิกเขารวมประชุม  10  ทาน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง  
สมาชิกยกมือใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  2560  จํานวน  9  ทาน  ไมใหความเห็นชอบ  -   ทาน         
งดออกเสียง  1  ทาน   

/นายปรัศว...  
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นายปรัศว กุลดิลก   ๓.๒  เ ร่ืองพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประธานสภาฯ   ประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕60 ในวาระท่ี ๓ 
    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ   ทานเลขานุการนายกฯ, ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม   

ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา

เลขานุการสภาฯทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
ขอ  ๕๒ ขอบัญญัติในวาระท่ี ๓ ไมมีการอภิปรายเวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะมี
มติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 

นายปรัศว กุลดิลก    ตามท่ีเลขานุการสภา ฯไดแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของใหทราบแลวนั้น 
ประธานสภาฯ ลําดับตอไปผมจะขอมติในวาระท่ี ๓  ข้ันตราเปนขอบัญญัติผมขอสอบถามท่ี

ประชุมแหงนี้วาจะลงมติใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 หรือไม  ถาเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม  สมาชิกเขารวมประชุม 10 ทาน ประธานสภาฯ งดออกเสียง สมาชิก
ยกมือใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560  
จํานวน 9 ทาน  ไมใหตราเปนขอบัญญัติ  -  ทาน  งดออกเสียง  1  ทาน   

  

นายปรัศว กุลดิลก   ๓.๓ เร่ือง การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง และขอโอนงบประมาณรายจาย
ประธานสภาฯ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของพรอมรายละเอียดของ

การแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง และขอโอนงบประมาณ 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ ทานเลขานุการนายกฯ, ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  

ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครอง สวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  

หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ขอ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจายตาง ๆ ใหเปนอํานาจอนุมัติของ

คณะผูบริหารทองถ่ิน 
ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจายเปน
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

ขอ  ๒๙ กําหนดวา การแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายใน
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดโครงการท่ีขอโอนงบประมาณตามเอกสารท่ีแจก 
คําช้ีแจงงบประมาณเดิม 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
1.เคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  ราคา 7,600.- บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ FAX 
ภายในเครื่องเดียวกัน  
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (inkjet)  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800 x 1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 15 หนาตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา  33 หนาตอนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา - สี) ได  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา  1,200 x 2,400 dpi  
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา  90 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต  
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา  1 ชอง  
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษได      
ไมนอยกวา 100 แผน  
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ 18  
กุมภาพันธ  2558) 
ต้ังจ ายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ท่ัวไป (00110)             
งานบริหารงานคลัง (00113) (สวนการคลัง)  

คําช้ีแจงงบประมาณท่ีขอแกไขและงบประมาณท่ีโอนเพิ่ม 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
1.เคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)   ราคา 7,900.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800 x 1,200 dpi  
  หรือ   1200 x 4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 33 หนาตอนาที (ppm) 
  หรือ 15 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm)  
  หรือ 10   ภาพตอนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา - สี) ได 

/มีความละเอียด… 
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- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 2,400 dpi 
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 

- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network  Interface) แบบ 10/100 
  Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไม
นอยกวา 100  แผน 
( เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานคร ุภ ัณฑคอมพิวเตอร  ณ วัน ท่ี         
11  มีนาคม  2559) 
ต้ังจ ายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ท่ัวไป (00110)             
งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง) งบประมาณเดิม 7 ,600 .- บาท         
โอนเพิ่ม จํานวน  300.-  บาท รวมเปนงบประมาณ  7,900.- บาท โอนเพิ่มจาก
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (สวนการคลัง) งบประมาณกอนโอนลด 
10,000.-  บาท โอนลด จํานวน 300.-  บาท งบประมาณคงเหลือภายหลังโอนลด  
9,700.-  บาท 
 

2.เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิดLEDขาวดําแบบ Networkแบบท่ี 1(35 หนา/นาที) 
รวม 20,000.- บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 35 หนาตอนาที  
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได  
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 17  
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0  หรือดีกวา 
  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง  
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส 
 กระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน  
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ณ วันท่ี 18 
กุมภาพันธ 2558) 
ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (๐๐๑๑๐) 
งานบริหารท่ัวไป  (๐๐๑๑๑)  (สํานักงานปลัด) 

      คําช้ีแจงงบประมาณท่ีขอแกไขและงบประมาณท่ีโอนลด 
      ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

2.เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดําแบบ Network แบบท่ี 1      
(33 หนา/นาที) ราคา 16,000 บาท  
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     คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 33 หนาตอนาที (ppm)  
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได  
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB  
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา 
  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
  10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง  
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส 
  กระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันท่ี 11 

มีนาคม 2559) 
ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารท่ัวไป  
(๐๐๑๑๑)  (สํานักงานปลัด)  งบประมาณเดิม 20,000.-  บาท  โอนลด  จํานวน
4,000.- บาท  โอนไปเพิ่มคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  สํานักงานปลัด  

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
ขอโอนเพิ่ม  งบประมาณ จํานวน 430,000.- บาท  ดังนี้ 
1.โครงการขุดลอกคลองสาธารณะหมูท่ี 3 งบประมาณ 185,600.- บาท 

เพื่อจายเปนคาจางเหมาขุดลอกคลองโปรงพรหม  เริ่มตนบริเวณ       
แยกทางเขาบริษัทแสงชัยโชคถึงคลองสงน้ําชลประทาน  ขนาดปากคลองกวาง
เฉล่ีย  5.00 เมตร ยาว 1,659 เมตร ขุดลึก 0.90 เมตร  คิดเปนปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 5,225.85 ลูกบาศก เมตร งบประมาณ 185,600 .- บาท  
รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  พรอมติดต้ังปาย
ประชาสัมพันธ  จํานวน  1 ปาย  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร  งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม   

2.โครงการกําจัดวัชพืช หมูท่ี 3  งบประมาณ 29,000.- บาท 
เพื่อจายเปนคาจางเหมากําจัดวัชพืชในคลองโปรงพรหม-ทุงขวาง  เริ่มตน

บริเวณแยกหลังบานนายจําลอง  บัวเรือง ถึงเขตติดตอตําบลทุงขวาง ขนาดปาก
คลองกวางเฉล่ีย 8.00 เมตร ยาว 978 เมตร คิดเปนพื้นท่ีไมนอยกวา 7,824 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ต้ังจาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม   

    3.กอสรางประตูปด-เปดน้ํา    หมูท่ี 6  งบประมาณ  181,600.-บาท 
เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางประตูปด-เปดน้ํา บริเวณหลังโรงเรียนวัด

หนองปลาไหล (ทางเขาบานนายวิชาญ วงษจําปา) ขนาด 1.00x 1.00 เมตร  
พรอมวางทอระบายน้ํ าคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (มอก. ช้ัน 3 )  ขนาด
เสนผาศูนยกลาง  ขนาด 1.00 เมตร  จํานวน  6 ทอน และดาดคอนกรีตขนาดกวาง  

/3 เมตร… 
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3 เมตร  ยาว  24 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 72 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ  
จํานวน  1 ปาย  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งาน
อนุรักษแหลงน้ําและปาไม   

๔.คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  
งบประมาณกอนโอน 68,200.-  บาท ขอโอนเพิ่ม จํานวน  33,800.-  บาท  
รวมเปนงบประมาณภายหลังโอนเพิ่ม  102,000.-  บาท 
ขอโอนลด 
ขอโอนลดจากโครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 1 งบประมาณต้ังไว 
1 ,720,000 . - บาท งบประมาณเหลือจ าย ท่ีสามารถโอนได  จํานวน  
430,000.-  บาท  ขอโอนลดไปต้ังจายตามรายการท่ี ๑ - ๔ ขางตน 

นายปรัศว  กุลดิลก   ตามท่ี เลขานุการสภาฯไดแจ งระ เ บียบกฎหมายท่ี เกี่ ยวของและ
ประธานสภาฯ   รายละเอียดของงบประมาณท่ีขอแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงและขอโอนใหทราบแลวนั้น 
    ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯอบต. สอบถามรายละเอียดไดครับ 

- ไมมี – 
 ถาไมมีสมาชิกสภาทานใดสอบถาม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯวาจะอนุมัติ
ใหแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงและ โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕9 หรือไม  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงและโอน
งบประมาณ  โปรดยกมือดวยครับ 

มติท่ีประชุม  สมาชิกเขารวมประชุม  10  ทาน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง  สมาชิก  
ยกมืออนุมัติใหแกไขคําช้ีแจงและ โอนงบประมาณ  รายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕9   จํานวน 9 ทาน   ไมอนุมัติ  -  ทาน   งดออกเสียง  1  ทาน    

 

นายปรัศว   กุลดิลก  3.4 เร่ือง การขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาฯ         ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของและรายละเอียด 

ของโครงการท่ีขออนุมัติจายขาดเงินสะสมครั้งนี ้

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ ทานเลขานุการนายกฯ, ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม

ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
การพิจารณาจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙  องคการ

บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมมีเงินสะสมอยู ท้ังส้ิน ๑๓,๔๘๒,๖๒๕.๔๓ บาท       
หักบัญชีลูกหนี้คงคางบัญชี  จํานวน 1,244,417.29 บาท  คงเหลือเงินสะสม   
ท่ีสามารถใชบริหารได  จํานวน 12,238,208.14 บาท  ขออนุมัติใชไปแลว
จํานวน  1,401,500.- บาท  คงเหลืออยู 10,836,708.14 บาท  ขออนุมัติ
ครั้งนี้จํานวน  407,100.- บาท คงเหลือเงินสะสมจํานวน 10,429,608.10 บาท  

 
 

/การจายขาด… 
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การจายขาดเงินสะสมครั้งนี้จาย  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี 

มท 0808.32/ว 1438 ลว.10 มี.ค. 2559 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลว
เห็นวา  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการจัดบริหาร
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ซึ่งปจจุบันขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหลายแหงมีเงินสะสมหลังจากท่ีไดสํารองเปนรายจายท่ีจําเปนไวแลว
เพียงพอท่ีจะนําไปใชจายเพื่อการแกไขปญญาหาความเดือดรอนใหแกประชาชน
ตามอํานาจหนาท่ี  และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐได  โดยไม
กระทบตอเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว ดังนั้น เพื่อใหการใชจายเงินสะสม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  ภายใต
กรอบวินัยทางการเงินการคลังท่ีดี  และสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจและ
สภาพสังคมในปจจุบัน  ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2547  ขอ 4  ดําเนินการ  ดังนี้ 

       1. ยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทยจํานวน  3 ฉบับ  ดังนี้ 
1). หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท  0808.4/ว 3161 ลงวันท่ี 

12  ตุลาคม  2553 
2). หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2150  ลงวันท่ี  

27  พฤษภาคม  2556 
3). หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2029 ลงวันท่ี 

25  กรกฎาคม  2557 
และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชจายเงิน

สะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน        
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2547  ท้ังนี้  ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึงตระหนักวาเจตนารมณ
ของการกําหนดใหมีเงินสะสมนั้น  ก็เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองมีฐานะการเงิน  
การคลังท่ีมั่นคง  พรอมท่ีจะรับภาระในการแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับประชาชนใน
อนาคตท่ีไมอาจคาดการณได  หรือนําไปใชเพื่อการจัดบริการสาธารณะแก
ประชาชนใหท่ัวถึงและมีคุณภาพ  ดังนั้น  จึงควรพิจารณาใชจายเงินสะสมอยาง
ระมัดระวัง  เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอการบริหารงานตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

2.  กําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนตามอํานาจหนาท่ี  และสนับสนุนการดําเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนแนวทางปฏิบัติใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดังนี้ 

2.1  ในการอนุมัติใชจายเงินสะสม  ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตรวจสอบยอดเงินสะสมท่ีนําไปใชได  ณ  ปจจุบัน  โดยหักเงินสะสมท่ีสง
ฝากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  หรือเงินทุนสงเสริมกิจการองคการ
บริหารสวนจังหวัด (ก.ส.อ.) แลวนําไปหักรายการเงินสะสมท่ีมีภาระผูกพันแลวแต
ยังไมไดดําเนินการหรืออยูระหวางดําเนินการและยังไมไดเบิกจาย  เพื่อพิสูจน
ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ  ปจจุบันท่ีสามารถนําไปใชได 

/2.2  เพื่อปฏิบัติ… 
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2.2  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  ขอ 89  วรรคทายท่ีกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะตองมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจาย
คาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยการใชจายเงินสะสมให
คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว  ดังนั้น  กอนจะนําเงินสะสม
ตามจํานวนในขอ 2.1  ไปใช  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสํารองเงินสะสมเพื่อ
ใชจายในกรณีดังตอไปนี้ 

2.2.1  สํารองเปนคาใชจายดานบุคลากร โดยคํานวณ
จากฐานเงินเดือน  คาจางบุคลากรทองถ่ิน  ท่ีจะปรับข้ึนในวันท่ี 1 เมษายน  
2559  ประมาณสามเดือน 

2.2.2  สํารองกรณีท่ียังไมไดรับงบประมาณเงินอุดหนุน
ท่ัวไประบุวัตถุประสงคโดยคํานวณจากยอดวงเงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงคท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับในแตละเดือน  ไดแก 

(1)  คาใชจายดานบุคลากร  เชน  เงินเดือน  
คาตอบแทนครูผูดูแลเด็ก  ฯลฯ  ประมาณสามเดือน 

(2)  คาใชจายอื่นๆ  ท่ีจําเปน  เชน  เบ้ียยังชีพ
คนชรา  เบ้ียยังชีพผูพิการ  เปนตน  ประมาณสองเดือน 

2.2.3  สํารองจายกรณีสาธารณภัยโดยสํารองไวรอยละ
สิบของยอดวงเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตามขอ 2.2.1 – 2.2.2 

2.2 ลักษณะและประเภทโครงการท่ีสามารถนําเงินสะสมไปใชจายได 
2.3.1  โครงการท่ีจะนําเงินสะสมไปใชตองเปนไปเพื่อ

ประโยชนและตรงกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง  โดยนําขอมูลปญหา
และความตองการพื้นฐานจากแผนพัฒนาทองถ่ินมาใชในการจัดทําโครงการ 

ท้ังนี้  ไมใหนําเงินสะสมไปใชจายในโครงการหรือกิจการ
ท่ีฟุมเฟอย  หรือไมกอใหเกิดประโยชนโดยตรงกับประมาชน  เชน  การกอสราง
ปรับปรุงอาคารท่ีทําการ  การจัดหารถสวนกลางหรือรถประจําตําแหนง  การจัดหา
ครุภัณฑสํานักงาน  การศึกษาดูงาน  เปนตน 

2.3.2  ใหกระทําไดเฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยูใน
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในดานการบริการชุมชนและสังคม  
กิจการท่ีเปนการเพิ่มพูนรายได  หรือกิจการท่ีจัดทําข้ึนเพื่อบําบัดความเดือดรอน
ของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2547  ขอ 89  โดยพิจารณาใหความสําคัญในดานตางๆ  ดังนี้ 

(1)  สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

(2)  โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือจัดใหมี
แหลงน้ําดานการเกษตร  เชน  ฝาย แกมลิง คลองไสไก  ทองสงน้ํา  สระขนมครก
ในพื้นท่ีการเกษตร  การขุดสระ  บอบาดาลเพื่อการเกษตร  เปนตน 

 
/(3)  ปรับปรุง… 
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(3)  ปรับปรุงหรือจัดใหมีแหลงน้ํา  เพื่อการ
อุปโภคบริโภค  เชน  ประปาหมูบาน  ถังเก็บน้ํากลางหรือถังเก็บน้ําฝนในท่ี
สาธารณะ  โองน้ํา  บอบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค  เปนตน 

(4)   โครงการส ง เสริมการทอง เ ท่ียวตาม
นโยบายรัฐบาล  (การทองเท่ียววิถีไทย)  การสงเสริมกิจกรรมดานการทองเท่ียวใน
ทองถ่ิน  เชน  การกอสรางหรือปรับปรุงแหลงทองเท่ียว  ส่ิงอํานวยความสะดวกแก
นักทองเท่ียว  เชน  หองสุขา  ศาลาท่ีพัก  ลานจอดรถ  ฯลฯ  การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเท่ียว  การจัดใหมีไฟฟาและแสงสวาง  เปนตน 

ท้ังนี้  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจขอความ
รวมมือในดานขอมูลหรือคําแนะนําจากทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด  มาประกอบการ
พิจารณากําหนดพื้นท่ีเปาหมาย  หรือกิจกรรมท่ีดําเนินการสงเสริมการทองเท่ียวใน
ทองถ่ิน  อันเปนการสรางรายไดใหกับประชาชนในทองถ่ินตามนโยบายของรัฐบาล 

(5 )   โ ครงการส ง เสริ ม การ ใช ย างพาร า
ภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งขณะนี้การยางแหงประเทศไทย (กยท.)  
อยูระหวางดําเนินการรับซื้อยางจากเกษตรกร  เพื่อนํามาใชในโครงการ  เม่ือทราบ
แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนเกี่ยวกับรายช่ือผูประกอบการท่ีมีสิทธิเขารวมโครงการ  
ประเภทโครงการ  มาตรฐานวัสดุหรือผลิตภัณฑ  รวมท้ังราคามาตรฐาน  หรือราคา
กลางแลว  กระทรวงมหาดไทยจะไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบและ
ถือปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง 

(6) โครงการหรือกิจการตามอํานาจหนาท่ี      
ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวาจําเปนตองดําเนินการเพื่อประโยชนของ
ประชาชน 

2.3.3  การจัดทําโครงการใหเปนไปตามศักยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง  โดยพิจารณาจากยอดเงินสะสมท่ีเหลืออยู
หลังจากไดสํารองไวสําหรับรายจายท่ีจําเปนตามขอ 2.2  แลว 

2.3.4  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะตองมีความ
พรอมดานสถานท่ี  และโครงการหรือกิจการตองไมซ้ําซอนกับโครงการท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดทําไวแลว  หรือท่ีสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐได
ดําเนินการแลว  รวมท้ังสมารถดําเนินการไดภายในปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

2.3.5  กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด  โครงการท่ี
องคการบริหารสวนจังหวัดจะดําเนินการ  หรือโครงการท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่นรองของใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการ  จะตองเปนโครงการท่ี
เปนภาพรวมของจังหวัด  ท่ีมุงเนนประโยชนของประชาชนเปนสวนรวม  มีผูไดรับ
ประโยชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวาหนึ่งแหง  และเปนโครงการท่ีเกิน
ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น  โดยถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  กําหนด
อํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด      
ลงวันท่ี  13  สิงหาคม  2546 

 
/3.  การรายงาน… 
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3.  การรายงานผลการใชจายเงินสะสมเมื่อผูมีอํานาจอนุมัติใหใชจายเงิน
สะสมแลว  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานการใชจายเงินสะสมใหยังหวัด  
เพื่อรวบรวมสงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบตามแบบท่ีกําหนด 

     4.  การกํากับดูแล 
4.1  ใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลการใช

จายเงินสะสมใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ  โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของทางราชการและประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ  โดยถือ
ปฏิบัติตามประกาศ คสช. 104/2557  ลงวันท่ี 21  กรกฎาคม  2557 

4.2  ใหผูตรวจราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ทองถ่ิน
จังหวัด/ทองถ่ินอําเภอ  สนับสนุนการทํางานของผูวาราชการจังกวัดและนายอําเภอ  
โดยใหความสําคัญในการติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหเปนไปตามแนวทางขางตน  โดยเครงครัด 

โครงการจายขาดเงินสะสมจํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 407,100.- บาท  
ประกอบดวย 

    1.โครงการจางเหมาวางทอเมนประปา หมูท่ี 4 งบประมาณ 26,800.- บาท 
เพื่อจายเปนคาจางเหมาวางทอเมนประปา ถนนสายบานนางโสภี แรเขียว  

ระยะทาง 216 เมตร ใชทอพีวีซีชนิดปลายบาน ช้ัน 13.5 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
2 นิ้ว จํานวน  54 ทอน รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  
ต้ังจายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา 

 

    2.โครงการจางเหมาวางทอเมนประปาหมูท่ี 4 งบประมาณ  243,900.- บาท  
เพื่ อจ ายเปนค าจ า ง เหมาวางท อ เมนประปา บริ เ วณถังน้ํ าบ าน           

นายอุกฤษฎยศ  ตรีสุคนธ  ถึงปากทางเขาวัดหนองขาม  ระยะทาง 836 เมตร ใช
ทอพีวีซี  ชนิดปลายเรียบ ช้ัน 13.5  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว จํานวน  209 ทอน  
และปรับปรุงวางทอเมนประปาขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 374 เมตร  (ใชทอเมน
ประปาเดิมขุด-ฝงกลบ ) รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  
พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธจํานวน 1 ปาย  ต้ังจายจากเงินสะสม  ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา 

 

๓.โครงการจางเหมาวางทอเมนประปาหมูท่ี ๗ งบประมาณ 136,400.-  บาท 
เพื่อจายเปนคาจางเหมาวางทอเมนประปา บริเวณถังน้ําประปาถึง       

โรงกรองน้ําและถึงหองแถว  ระยะทาง 716  เมตร   ใชทอ พีวีซีชนิดปลายเรียบ 
ช้ัน 13.5 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว จํานวน 150 ทอน และใชทอพีวีซี      
ชนิดปลายบาน  ช้ัน 13.5  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว จํานวน  29 ทอน  
รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม พรอมติดต้ังปาย
ประชาสัมพันธจํานวน 1 ปาย  ต้ังจายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  
งานกิจการประปา 

 
/นายปรัศว... 



38 

นายปรัศว   กุลดิลก   ตามท่ีเลขานุการสภา ฯไดแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของและรายละเอียด

ประธานสภาฯ   ของโครงการจายขาดเงินสะสมใหทราบแลวนั้น  ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ 

    สอบถามรายละเอียดไดครับ 

- ไมมี – 
ไมมีสมาชิกสภาฯทานใดสอบถาม   ลําดับตอไปผมขอมติจากท่ีประชุมสภา สมาชิก
สภาฯทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโปรดยกมือดวยครับ 

 มติท่ีประชุม สมาชิกเขารวมประชุม  10  ทาน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง  สมาชิกยกมือ
อนุมัติใหจายขาดเงินสะสม   จํานวน 9 ทาน   ไมอนุมัติ  -  ทาน    
งดออกเสียง  1 ทาน    
 

 นายปรัศว   กุลดิลก ๓.5 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประธานสภาฯ   ซ่ึงยังมิไดกอหนี้ผูกพัน   แตมีความจําเปนตองใชจายเงิน   

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของและรายละเอียด

โครงการท่ีขอกันเงินตอสภาฯ 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ ทานเลขานุการนายกฯ  ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  

ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗        
ขอ ๕๙ “ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกผัน 
แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน   
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” 

โครงการท่ีขออนุมัติกันเงิน 
1.คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  

1.1 รายการกลองวงจรปดพรอมอุปกรณงบประมาณ 82,000.- บาท 
(สํานักงานปลัด อบต.) 
2.ครุภัณฑคอมพิวเตอร  

2.1 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Injet) ราคา 7,900.- บาท 
จํานวน 1 เครื่อง (กองคลัง) 

2.2 เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network       
ราคา  16,๐๐๐.-  บาท จํานวน 1 เครื่อง   (สํานักปลัดฯ) 
3.โครงการจางเหมาขุดลอกคลองสาธารณะ หมูท่ี 3   งบประมาณ   185,600.-  บาท 
4.โครงการจางเหมากําจัดวัชพืช หมูท่ี  3          งบประมาณ  29,000.-  บาท 
5.กอสรางประตูปด-เปดน้ํา หมูท่ี  6                งบประมาณ 181,600.- บาท 
6.โครงการจางเหมาวางทอเมนประปา หมูท่ี  4   งบประมาณ  26,800.-  บาท 
7.โครงการจางเหมาวางทอเมนประปา หมูท่ี  4   งบประมาณ  243,900.- บาท  
8.โครงการจางเหมาวางทอเมนประปา หมูท่ี  7   งบประมาณ  136,400.- บาท   

/นายปรัศว... 
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นายปรัศว   กุลดิลก   ตามท่ี เลขานุการสภา ฯไดแจ งระ เบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของและ

ประธานสภาฯ   รายละเอียดโครงการท่ีขอกันเงินตอสภาฯใหทราบแลวนั้นขอเชิญทานสมาชิกสภา อบต. 

สอบถามรายละเอียดไดครับ 

- ไมมี – 
ถาไมมีสมาชิกสภาทานใดสอบถาม  ผมขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ  สมาชิก

สภาฯทานใดอนุมัติให กันเงินงบประมาณหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง  
ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป. ๒๕๕9 สมาชิกอนุมัติโปรด
ยกมือดวยครับ 

มติท่ีประชุม  สมาชิกเขารวมประชุม  10  ทาน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง  
สมาชิกยกมืออนุมัติใหกันเงินงบประมาณหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง   
จํานวน 9 ทาน   ไมอนุมัติ  -  ทาน   งดออกเสียง  1  ทาน  

   

นายปรัศว   กุลดิลก  ๓.๖ การคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน ๓ คน  
ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ี 
    เกี่ยวของตอสภาฯ 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ ทานเลขานุการนายกฯ  ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  

ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘หมวด ๑องคกรจัดทําแผนพัฒนา  
ขอ ๗ องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย 

     (๑)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
(๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ขอ ๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
     (๑) ผูบริหารทองถ่ิน    ประธานกรรมการ 
     (๒) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นทุกคน  กรรมการ    

(๓) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กร ร ม ก า ร 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  กร ร ม ก า ร 
(๕) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก 
     จํานวนไมนอยกวาสามคน                         กรรมการ 
(๖) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ิน  คัดเลือกจํานวนไมนอย   
     กวาสามคนแตไมเกินหกคน       กรรมการ 

     (๗) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      กรรมการและเลขานุการ 
     (๘) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน           ผูชวยเลขานุการ 

กรรมการตามขอ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  
ขอ ๑๐  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก 
/(๑.๑) อํานาจหนาท่ี… 
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 (๑.๑) อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะ
อํานาจหนาท่ีท่ีมีผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

(๑.๒)  ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจ 

(๑.๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด 
โดยใหเนนดําเนินการในยุทธศาสตรท่ีสําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การ
แกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

(๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

             (๑.๕) นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน 
                               (๑.๖) แผนชุมชน 

ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินคํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถ่ิน และความจําเปนเรงดวนท่ีตอง
ดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาดวย 

(๒)  รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการ
แกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดทํารางแผนพัฒนาในการจัดทํารางแผนพัฒนา ให
เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
ท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง นําปญหาความตองการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชน
ท่ีจะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพของ
เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
ท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ใหเสนอปญหา ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด 
และใหองคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาท่ี     

(๓)  พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน 
(๔)  ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 

ตามขอ ๑๙ (๒) 
     (๕)  พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๖) แตงต้ังท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวย
ปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  

(๗)  ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลมีหนาท่ีประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะห
ปญหา ความตองการของประชาชนในทองถ่ินและจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดวย 

แนวทางการคัดเลือกและแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีความพรอม 
ในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ.2548 กระทรวงมหาดไทยจึงขอซักซอม 

/แนวทางและ… 
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แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในสวนของแนวทางการคัดเลือกและแตงต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

1. การแตงต้ังคณะกรรมการ ประกอบดวย การแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหจัดทําเปนคําส่ังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และใหผูบริหารทองถ่ินเปนผูลงนามในคําส่ัง โดยใหกําหนดองคประกอบและอํานาจ
หนาท่ีใหชัดเจน ท้ังนี้ใหดําเนินการใหเปนปจจุบันเสมอ 

2. การแตงต้ังคณะกรรมการท่ีมาจากตําแหนง ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีหนังสือแจงเจาตัวทราบท้ังกอนและหลังการแตงต้ัง 

3. กรรมการท่ีมาจากการคัดเลือกใหดําเนินการดังนี้ 
3.1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

3.1.1 กรณีท่ีใหสภาทองถ่ินคัดเลือก 
(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก 

จํานวน 3 คน 
(2) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการ

ประชุมสมาชิกสภาทองถ่ิน โดยดําเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุม
วิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุมพรอมแจงวัตถุประสงคของการประชุมใหชัดเจน 

(3) การประชุมตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินเขา
รวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

(4) การเสนอช่ือสมาชิกสภาทองถ่ินตอท่ี
ประชุม ตองมีผูรับรองจํานวนอยางนอย 2 คน และผูซึ่งไดรับการเสนอช่ือตองอยู
ในท่ีประชุมและตองใหความยินยอม 

(5) ในการเสนอช่ือ หากมีการเสนอช่ือครบ
พอดีตามจํานวน ใหถือวาบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือนั้นไดรับการคัดเลือก หากมีการ
เสนอช่ือเกินกวาจํานวนท่ีกําหนด ใหประธานในท่ีประชุมแจงใหผูเขารวมประชุม
คัดเลือกผูไดรับการเสนอช่ือโดยการลงคะแนนลับ ใชวิธีเขียนช่ือตัวและ    ช่ือสกุลผู
ท่ีไดรับการเสนอช่ือลงในบัตรคะแนนท่ีประธานท่ีประชุมมอบใหไดไมเกินตาม
จํานวนท่ีกําหนด 

(6) ใหประธานในท่ีประชุมต้ังสมาชิกสภา
ทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุมและมิไดเปนผูไดรับการเสนอช่ือจํานวนไมเกินสามคน    
เปนกรรมการตรวจนับคะแนน กรณีสมาชิกสภาทองถ่ินมีไมครบตามจํานวนให
เลือกจากขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด หรือพนักงานเทศบาล หรือ
พนักงานสวนตําบล หรือพนักงานเมืองพัทยา แลวแตกรณีก็ได 

(7) เมื่อตรวจนับคะแนนแลว ใหผู ท่ีไดรับ
คะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผูซึ่งไดรับการคัดเลือกจนครบจํานวนท่ีกําหนด ในกรณี
ท่ีมีผูไดรับคะแนนในลําดับเดียวกันหลายคน ทําใหไมสามารถคัดเลือกไดใหท่ี
ประชุมจัดใหมีการลงคะแนนใหมเฉพาะผูซึ่งไดรับคะแนนเทากัน ถาลงคะแนนครั้ง
ท่ีสองแลวปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีการจับสลากตามท่ีประธานในท่ี
ประชุมกําหนดส่ิงท่ีสงมาดวย 3 [2]  
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(8) ใหประธานสภาทองถ่ิน มีหนังสือแจงผล
การคัดเลือกใหผูบริหารทองถ่ินเพื่อออกคําส่ังแตงต้ังตอไป ผูบริหารทองถ่ินจัดทํา
เปนคําส่ังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและมีหนังสือแจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
และแจงเจาตัวทราบโดยเร็ว 

(9) ในกรณีท่ีผูไดรับการคัดเลือกลาออกหรือ
พนจากตําแหนง ใหจัดใหมีการคัดเลือกแทนผูท่ีพนไปภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ี
ตําแหนงวางลง และใหผูซึ่งไดรับการคัดเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระท่ี
เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

(10) ในกรณีท่ีตําแหนงนั้นวางลงเนื่องจากครบ
วาระการดํารงตําแหนงใหจัดใหมีการคัดเลือกแทนตําแหนงท่ีวางภายในส่ีสิบหาวัน
นับแตวันท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง โดยนําวิธีการคัดเลือกท่ีกําหนดไวขางตนมา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

(11) ในกรณีท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนตอทาง
ราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจคัดเลือกไดกอนการครบวาระการดํารง
ตําแหนงได กอนส่ีสิบหาวัน และใหผูไดรับการคัดเลือกมีวาระการดํารงตําแหนงไม
กอนวันท่ีผูดํารงตําแหนงเดิมครบวาระโดยนําวิธีการคัดเลือกท่ีกําหนดไวขางตนมา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

ในวันนี้ในสวนของสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวน
สามคน (สมาชิกเดิมท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีคือ) 

๑. ส.อบต.ลวน  มวงอยู   ส.อบต.หมูท่ี ๒ 
๒. ส.อบต.อยุธยา   ลาวัณยวิสุท์ิ  ส.อบต.หมูท่ี ๕ 
๓. ส.อบต.กานดา   ทองลาว   ส.อบต.หมูท่ี ๖ 

นายปรัศว   กุลดิลก   ตามท่ีเลขานุการสภาไดแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของใหทราบแลวนั้น
ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานสมาชิกสภา อบต. ทุกทานสอบถามรายละเอียดไดครับ 

นายสมเกียรติ   สรงกระสินธุ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ      
ส.อบต.หมูท่ี 3   ทานเลขานุการนายกฯ, ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  

ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
     ผมขอเสนอ นายสุพระลักษณ  วงษจําปา  ส.อบต.หมูท่ี 6 ครับ 

นายปรัศว   กุลดิลก   ขอผูรับรองดวยครับ  ไมนอยกวา 2 ทาน 
ประธานสภาฯ   - สมาชิกยกมือรับรองตามท่ีกําหนด - 
    ขอใหสมาชิกเสนอผูท่ีจะมาทําหนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินท่ีเหลือ 

นางโสนนอย   สังรักษา   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ      
ส.อบต.หมูท่ี 7   ทานเลขานุการนายกฯ, ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ 
 ดิฉันขอเสนอ นายอยุธยา  ลาวัณยวิสุทธิ์  ส.อบต.หมูท่ี 5 
 

/นายปรัศว...    
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นายปรัศว   กุลดิลก   ขอผูรับรองดวยครับ  ไมนอยกวา 2 ทาน 
ประธานสภาฯ   - สมาชิกยกมือรับรองตามท่ีกําหนด - 
    ขอใหสมาชิกเสนอผูท่ีจะมาทําหนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินท่ีเหลือ 

นายอยุธยา  ลาวัณยวิสุทธิ์    เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ  
ส.อบต.หมูท่ี 5 ทานเลขานุการนายกฯ  ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  

ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  ผมขอเสนอ นางกานดา  
ทองลาว  ส.อบต.หมูท่ี 6 ครับ 

นายปรัศว   กุลดิลก  ขอผูรับรองดวยครับ  ไมนอยกวา 2 ทาน 
ประธานสภาฯ   -สมาชิกยกมือรับรองตามท่ีกําหนด- 
    มีสมาชิกสภาฯจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ  ถามีขอเชิญเสนอช่ือไดครับ 
    -ไมมีการเสนอช่ือเพิ่ม 

ถาไมมีสมาชิกทานใดเสนอช่ือเพิ่ม  สมาชิกท่ีถูกเสนอช่ือเทากับจํานวนท่ีตองการแลว  
ก็ขอใหสมาชิกสภาฯท้ัง 3 ทาน ประกอบดวย 

1. นายสุพระลักษณ  วงษจําปา   ส.อบต.หมูท่ี 6 
2. นายอยุธยา  ลาวัณยวิสุทธิ์   ส.อบต.หมูท่ี 5 
3. นางกานดา    ทองลาว    ส.อบต.หมูท่ี 6 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน    มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ปนะครับ 
ลําดับตอไป  ผมขอมติดวยครับ  สมาชิกเห็นชอบใหสมาชิกสภาฯท้ัง 3 ทานเปน
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ผมขอใหยกมือดวยครับ  

มติท่ีประชุม  สมาชิกเขารวมประชุม 10 ทาน ประธานสภาฯ งดออกเสียง  สมาชิก
ยกมือเห็นชอบ   จํานวน 9 ทาน  ไมเห็นชอบ  -  ทาน  งดออกเสียง  1  ทาน   

นายปรัศว   กุลดิลก  ๓.๗ การคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ประธานสภาฯ   แผนพัฒนาทองถ่ิน  จํานวน ๓ คน 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของตอสภาฯ 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ ทานเลขานุการนายกฯ, ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  

ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘   
หมวด ๖การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทอง ถ่ินแตง ต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย   

    (๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน                             
(๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน     

 (๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
     (๔)หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

/(๕) ผูทรงคุณวุฒิ… 
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(๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสอง  โดยใหคณะกรรมการเลือก
กรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทํา
หนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจ หนาท่ี ดังนี้ 

     (๑)  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา 
ทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ ประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 แนวทางการคัดเลือกและแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 เหมือนกับการเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินท่ีกลาวมาขางตนนะครับ 

ในวันนี้จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
(สมาชิกเดิมท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีคือ) 

๑.ส.อบต.สายยัน   มะโนเสริฐ  ส.อบต.หมูท่ี ๑ 
๒.ส.อบต.วิชิต   สรงกระสินธ  ส.อบต.หมูท่ี ๒ 
๓.ส.อบต.ยอด   พันธปา   ส.อบต.หมูท่ี ๔ 

นายปรัศว   กุลดิลก   ตามท่ีเลขานุการสภาไดแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของใหทราบแลวนั้น
ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ  สอบถามรายละเอียดไดครับ 

นางโสนนอย   สังรักษา   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ       
ส.อบต.หมูท่ี 7 ทานเลขานุการนายกฯ, ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  

ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันขอเสนอใช
คณะกรรมการชุดเดิมคะ 

นายปรัศว   กุลดิลก   มีสมาชิกสภาฯ  จะเสนอเพิ่มเติมหรือเปลาครับ 
 ประธานสภาฯ   - ไมมี – 
     ถาไมมีสมาชิกสภาฯทานใด  เสนอเพิ่มเติม  ลําดับตอไปผมขอมติท่ี 

ประชุมสภาฯ  สมาชิกทานใดเห็นควรใชคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินชุดเดิม  สมาชิกโปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม สมาชิกเขารวมประชุม  10  ทาน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง  สมาชิกยกมือ
เห็นชอบ   จํานวน 9 ทาน  ไมเห็นชอบ  -  ทาน   
งดออกเสียง  1 ทาน   

 
/ระเบียบวาระท่ี ๔... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

นายปรัศว   กุลดิลก   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีเรื่องแจงใหท่ีประชุมแหงนี้ทราบอีกหรือไม ถามี

ประธานสภาฯ              ขอเชิญครับ 

นางโสนนอย   สังรักษา   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ       
ส.อบต.หมูท่ี 7 ทานเลขานุการนายกฯ, ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  

ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ 
  ดิฉันอยากทราบวา  เงินทุนของโลตัสท่ีไดมานั้น  ไมทราบวาเม่ือไหรจะ

ดําเนินการ 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ ทานเลขานุการนายกฯ  ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  

ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

 เรื่องเงินท่ีโลตัส  จํานวน 60,000.- บาท ท่ี องคการบริหารสวนตําบล

นําไปชวยเหลือผูดอยโอกาส  ผูยากไรนั้น  ตอนนี้เงินดังกลาวยังอยูครบเต็มจํานวน  

ผมคาดวาหลังเสนอขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560 

เสร็จแลว  จะนําเรียนทานนายกเพื่อดําเนินการเรื่องนี้  โดยสวนตัวผมคิดวาจะนํา

เงินแบงเปน  2 สวน  คือ  

1. ใชเปนทุนการศึกษา  จํานวน 30,000 บาท 

2. ใชซื้อของเยี่ยมผูพิการและผูสูงอายุท่ีไมสามารถมารวมกิจกรรมกับ 

อบต.ได  เนื่องปญหาเรื่องสุขภาพ  จํานวน 30,000 บาท 

 แตก็ยังไมแนนอนนะครับ  ผมขอนําเรียนแคนี้กอน  ขอบคุณครับ 

นายปรัศว   กุลดิลก   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีเรื่องแจงใหท่ีประชุมแหงนี้ทราบอีกหรือไม ถามี

ประธานสภาฯ              ขอเชิญครับ 

-ไมมี- 

- ถาไมมี ผมขอขอบคุณสมาชิก อบต. ทานผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการและ

ผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีเขารวมประชุมสภาในครั้งนี้  ผมขอปดประชุมครับ  

ปดประชุม     เวลา  14.45 น. 

                         (ลงช่ือ)    สนิท   ชมเทศ          ผูบันทึกรายงานการประชุม 

         (นายสนิท   ชมเทศ) 

                              เลขานุการสภาฯ อบต.  

(ลงช่ือ)             ปรัศว  กุลดิลก            ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นายปรัศว  กุลดิลก) 

           ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  

/รายงานการประชุม… 
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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม สมัยสามัญท่ี 3  ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี  ๒3  สิงหาคม    

๒๕๕9  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวถูกตอง 

 

(ลงช่ือ)        สมพงษ  ขวัญทอง   กรรมการ 

    (นายสมพงษ  ขวัญทอง) 

     สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๑ 

 

 (ลงช่ือ)        กานดา  ทองลาว   กรรมการ 

    (นางกานดา  ทองลาว) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖ 

 

(ลงช่ือ)    สุพระลักษณ  วงษจําปา   กรรมการ 

         (นายสุพระลักษณ  วงษจําปา) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖ 

 
   
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  คร้ังท่ี  1 
วันจันทรท่ี  30   เดือน  กันยายน  ๒๕๕๙  เวลา  09.3๐  น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

------------------------------------------- 

 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
 

๑ 
ผูมาประชุม 
นายปรัศว  กุลดิลก 

 
ประธานสภาฯ 

 
ปรัศว  กุลดิลก  

 

๒ นางสายทอง  ทองบอมะกรูด รองประธานสภาฯ สายทอง  ทองบอมะกรูด  
๓ นายสนิท    ชมเทศ เลขานุการสภาฯ สนิท   ชมเทศ  
๔ นายสมพงษ  ขวัญทอง สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๑  สมพงษ  ขวัญทอง    
๕ นางสายยัน  มะโนเสริฐ  สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี  ๑  สายยัน  มะโนเสริฐ  
๖ นายวิชิต  สรงกระสินธุ  สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๒  ขาดการประชุม  
๗ นายลวน  มวงอยู สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๒ ลวน  มวงอยู   
๘ นายสมเกียรติ สรงกระสินธุ สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๓ สมเกียรติ สรงกระสินธุ   
๙ นายยอด   พันธปา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๔ ยอด   พันธปา  

๑๐ นายอยุธยา ลาวัณยวิสุทธิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๕ อยุธยา ลาวัณยวิสุทธิ์  
๑๑ นางกานดา ทองลาว สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๖ กานดา ทองลาว   
๑๒ นายสุพระลักษณ  วงษจําปา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๖ สุพระลักษณ  วงษจําปา  
๑3 นางโสนนอย  สังรักษา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๗ โสนนอย  สังรักษา  

 ผูลาประชุม 
- 

   

1 นายอนุชา   กุลดิลก นายก อบตฯ. อนุชา   กุลดิลก  
2 นางสาวกุลธิดา  กุลดิลก เลขานุการนายก อบตฯ. กุลธิดา  กุลดิลก  
3 นางสาวจีราพร  รัตนบุญ รองปลัด อบต. จีราพร  รัตนบุญ  
4 นางสาวศินีนารถ  รักษาคร ผอ.กองคลัง  ศินีนารถ  รักษาคร  
5 นางสาวชนัญชิตา  เสาวโร หัวหนาสํานักงานปลัดฯ ชนัญชิตา  เสาวโร  
6 นายบุญรัตน  เสนาปกธงไชย ผอ.กองชาง บุญรัตน  เสนาปกธงไชย  
 

 เร่ิมประชุมเวลา      09.30    น. 
เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว นายสนิท   ชมเทศ  เลขานุการสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดเรียนเชิญ นายปรัศว  กุลดิลก  ประธานสภาฯ   
จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธ   กลาวเปดประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้ 

นายปรัศว กุลดิลก   เรียนทาน รองประธานสภาฯ  ทานเลขานุการนายกฯ, ทานประธานสภาฯ  
   ทานสมาชิกสภาฯ    หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  
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วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมสมัยสามัญท่ี ๓ 
ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ.๒๕๕9  กอนอื่นผมขอแจงระเบียบวาระการประชุมให
สมาชิกไดรับทราบวา  วันนี้มีท้ังหมด  ๔  วาระ ดวยกัน ประกอบดวย  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว    
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ท่ีตองพิจารณา    
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อื่น ๆ (ถามี) 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ือง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นายปรัศว กุลดิลก   1.ในวันนี้ทานนายกจะเล้ียงสงพนักงานสวนตําบลท่ีโอนยาย เวลา17.00 
ประธานสภาฯ   น. ณ ศาลาประชาคมหมูท่ี 4   ผมขอเชิญสมาชิกสภาทุกทานรวมงานใน 

วันนี้ดวยนะครับ  พนักงานสวนตําบลท่ีจะยายประกอบดวย 
    1.นายบุญรัตน  เสนาปกธงไชย  ผอ.กองชาง   
    2.นายวรวุฒิ  นารอด   เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    3.นางสาวศินีนารถ  รักษาคร ผอ.กองคลัง 
    4.นางสาวสุกัญญา   พันเพิ่มพูน   ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    5.นางสาวกัณทิมา   พันเพิ่มพูน   ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  

2.การจัดงานสวดมนตเพื่อถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ  ในวันท่ี 21 ตุลาคม  2559  ต้ังแตเวลา   17.00 น.เปนตน
ไป ณ.วัดหนองปลาไหล  
-ขาราชการ/ผูนําทองถ่ิน/กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน/แพทย/  
 สารวัตร/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  แตงกายชุดกากี 

    -ประชาชนท่ัวไปใสเส้ือเหลือง/เส้ือฟา/ชุดสุภาพ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
นายปรัศว กุลดิลก  ขอเล่ือนการรับรองรายงานการประชุมไปในครั้งตอไป เนื่องจากยังไมผาน
ประธานสภาฯ.        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เร่ืองท่ีตองพิจารณา  
นายปรัศว กุลดิลก     ๓.๑ การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
ประธานสภาฯ.   เสริมเหล็ก  หมูท่ี 1  งบประมาณ 1,290,000 บาท  ผมขอให ปลัด 

อบต.แจงขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของและรายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติกันเงินตอ
สภาฯ 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ , ทานนายกเลขานุการ
สภาฯ   องคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองประธานสภาฯ, ทานเลขานุการนายกฯ 

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ
และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ ขอ ๕๙ “ ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ยังมิได



49 

กอหนี้ผูกผัน แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” 
โครงการท่ีขออนุมัติกันเงิน 
1. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1   รวม   1,290,000 บาท 

1.1 เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก  (ค.ส.ล.)  เริ่มจากบริเวณปากซอยเทพนคร 1   ถึงบานนาย
ไพโรจน   มะโนเสริฐ  ขนาดผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 195 เมตรหรือมีพื้นท่ีทางไมนอยกวา 780 ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพื้นท่ี และวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) มอก.ช้ัน 3 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร  จํานวน 180  ทอน พรอมบอพักน้ํา จํานวน 
19  บอ  รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม พรอม
ติดต้ังปายประชาสัมพันธ จํานวน ๑ ปาย  

 

1.2 เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เริ่มจากบริเวณ  
ปากซอยเทพนคร 3   ถึงทายซอยเทพนคร 3  ขนาดผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร   ระยะทางยาว 205   เมตรหรือมีพื้นท่ีทางไมนอยกวา    820    
ตารางเมตร   ไหลทางตามสภาพพื้นท่ี   รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหม พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ จํานวน ๑ ปาย      

  

1.3 เพือ่จายเปนคาซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ค.ส.ล.)  เริ่มจากบริเวณปากซอยเทพนคร 5   ถึง ทาย
ซอยเทพนคร 5   ขนาดผิวจราจร    กวาง4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร    
ระยะทางยาว 150 เมตรหรือมีพื้นท่ีทางไมนอยกวา 600 ตารางเมตร   ไหลทาง
ตามสภาพพื้นท่ี   และวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)มอก.ช้ัน 3 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.60 เมตร  จํานวน 135 ทอน   พรอมบอพักน้ํา 
จํานวน  16  บอ  รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ จํานวน๑ ปายต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 
(๐๐๓๑๒)  

สาเหตุท่ีตองขออนุมัติกันเงิน  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลได
ประกาศสอบราคาและไดดําเนินการเปดซองสอบราคาเมื่อวันท่ี 16  สิงหาคม 
2559 ท่ีผานมา  มีผูเขาแขงขันราคา จํานวน 15 ราย  ปรากฏวาบริษัท เอ็ม  
เอ็ม อธิชา  คอนสตรัคช่ัน  เปนผูท่ีเสนอราคาตํ่าสุดคือ  1,290,000 บาท และ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมไดมีหนังสือแจงใหเขามาทําสัญญาแลว
จํานวน 3 ครั้งคือ 

     ครั้งท่ี 1 วันท่ี 29  สิงหาคม 2559 
     ครั้งท่ี 2 วันท่ี 13 กันยายน 2559 
     ครั้งท่ี 3 วันท่ี 26 กันยายน 2559 

ท้ังนี้ในชวงครั้งท่ี 1 และ 2 ไดมีการพูดคุยกันทางโทรศัพทหลายครั้ง  วาจะเขามา
ทําสัญญา  แตหลังจาก14-15 กันยายน 2559 ไมสามารถติดตอทางโทรศัพทได
เลย   จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติกันเงินตอสภาฯในครั้งนี้ 
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นายปรัศว กุลดิลก   ตามท่ีปลัด อบต. ช้ีแจงรายละเอียดจบไปแลวนั้น  มีสมาชิกสภาฯ
ประธานสภาฯ   ทานใด  จะสอบถามเพิ่มเติม  ขอเชิญครับ 
นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ , ทานนายก  ส.อบต.
หมูท่ี 3   องคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองประธานสภาฯ, ทานเลขานุการนายกฯ 

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ
และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
 ถาผูรับจางไมมาทําสัญญา  อบต.จะดําเนินการอยางไร  เพราะประชาชน
หมูท่ี 1 ไดรับความเดือดรอน 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ , ทานนายกเลขานุการ
สภาฯ   องคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองประธานสภาฯ, ทานเลขานุการนายกฯ 

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ
และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

อบต.ไดมีหนังสือแจงเตือนจํานวน 3 ฉบับ  ถาผูรับจางยังไมดําเนินการทํา
สัญญา  ตามท่ีกําหนด  อบต.จะตองแจงใหผูรับจางเปนผูท้ิงงานกอน  หลังจากนั้น
ถึงจะดําเนินการประกาศหาผูรับจางรายใหมตอไป   สวนงบประมาณถาไมเพียงพอ
ก็อาจจะโอนงบประมาณสวนอื่นกอนหรือไมก็จายขาดเงินสะสมเพิ่มเติม  ในสวนท่ี
ขาดก็จะสามารถดําเนินการไดครับ 

นายปรัศว   กุลดิลก   มีสมาชิกสภาฯประธานสภาฯทานใด  จะสอบถามเพิ่มเติม  ขอ
ประธานสภาฯ   เชิญครับ 

-ไมมี- 
ลําดับตอไป  ผมขอมติจากท่ีประชุมดวยครับ   สมาชิกทานใดอนุมัติใหกันเงิน
งบประมาณ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 1  งบประมาณ 
1,290,000 บาท  ผมขอใหยกมือดวยครับ 

  
มติท่ีประชุม  สมาชิกเขารวมประชุม  9  ทาน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง  สมาชิก

ยกมืออนุมัติใหกันเงินงบประมาณ    จํานวน   8  ทาน    
ไมอนุมัติ -  ทาน  (ส.อบต.สายทอง  ทองบอมะกรูด หมูท่ี 5  และ ส.อบต.โสนนอย  สัง
รักษา  หมูท่ี7 ยังมาไมถึงหองประชุมสภาฯ)       
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

นายปรัศว   กุลดิลก  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีเรื่องแจงใหท่ีประชุมแหงนี้ทราบอีกหรือไม ถามีขอ

ประธานสภาฯ              เชิญครับ 

นายอนุชา  กุลดิลก  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,  ทานรอง 
นายก อบต.ฯ ประธานสภาฯ, ทานเลขานุการนายกฯ, ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทุงกระพงัโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
ผมอยากใหทานสมาชิกสภาฯประสานงานกับกํานัน/ผูใหญบาน เรื่องการ

จัดเตรียมทําโครงการหมูบานละ 300,000 บาท วาจะดําเนินการโครงการอะไร  

เพราะชวงนี้ ผอ.กองชาง  ยังอยูกับเรา ผมอยากใหคิดโครงการและใหชางประมาณ

ราคาใหเสร็จกอนท่ีชางจะยาย  เด๋ียวจะเกิดปญหาอยางท่ีผานมาอีก  เพราะ อบต.

ไมมีชางประมาณราคาให 
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นายปรัศว   กุลดิลก  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีเรื่องแจงใหท่ีประชุมแหงนี้ทราบอีกหรือไม ถามีขอ

ประธานสภาฯ              เชิญครับ 

-ไมมี- 

-ถาไมมี ผมขอขอบคุณสมาชิก อบต. ทานผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ 

และผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีเขารวมประชุมสภาในครั้งนี้      ผมขอปดประชุม
ครับ  

ปดประชุม     เวลา  11.45 น. 

 

                         (ลงช่ือ)    สนิท   ชมเทศ   ผูบันทึกรายงานการประชุม 

         (นายสนิท   ชมเทศ) 

                              เลขานุการสภาฯ อบต.  

(ลงช่ือ)            ปรัศว  กุลดิลก            ผูตรวจรายงานการประชุม 

      (นายปรัศว  กุลดิลก) 

         ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม  

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม สมัยวิสามัญท่ี 2  ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  30  กันยายน   

๒๕๕9  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวถูกตอง 

 

(ลงช่ือ)        สมพงษ  ขวัญทอง   กรรมการ 

    (นายสมพงษ  ขวัญทอง) 

สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๑ 

 

 (ลงช่ือ)        กานดา  ทองลาว   กรรมการ 

     (นางกานดา  ทองลาว) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖ 

 

(ลงช่ือ)     สุพระลักษณ  วงษจําปา  กรรมการ 

          (นายสุพระลักษณ  วงษจําปา) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖  
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